
Ê   The Primeval Historyֵראִ‹ית

Genesis 1:1–11:26

ֶרץ׃  1 1 ת ָהùא* ִים ְוùא- ת ַהùָ·מ1 ים א- א ֱאלֹה4 ית Êָר8 הùÊְ 2 Íֵ֙רא‹9 ה ֹת֨ ֶרץ ָהְית>  ְוùָהùאָ֗

ִים׃   י ַהùּמ* ֶפת ַעל־ıְנ- Cים ְמַרח י ְת֑ה˚ם ְוù֣רÍה∞ ֱאלֹהִ֔ Iנıְַעל־ J›ֶ הÍ ְוùֹח֖ ים 3ָוùֹב֔ אֶמר ֱאלֹה9 ֹ֥ Ìùַו 

ùְיִהי־ֽא˚ר׃   Oי ֑א˚ר ו P֖א˚ר 4ְיהùין ָה -Ê ים ל ֱאלֹהִ֔ IËְבÌַùי־֑ט˚ב ַוÔִ ֖א˚רùים ֶאת־ָה Sְרא ֱאלֹה TÌùַו 

ֶ‹J׃   ין ַהùֹחֽ ֶרב ùÍ5ב- Uְיִהי־עù Oְיָלה ו Vָרא ל ֶ‹J ק8 ים ׀ ָלùא˚֙ר ֔י˚ם ְוùַלùֹח֖ Yְקָר֙א ֱאלֹהÌִùַו 

ד׃ ֶקר ֥י˚ם ֶאח* ùְיִהי־ֹב֖ Oיל 6פו ֔Ëִי ַמְב Pיהùִים ִו Vּמùַה J˚֣תùÊְ ∞יע י ָרק9 ים ְיה] אֶמר ֱאלֹהִ֔ ֹ֣ Ìùַו 

ִים׃   ִים ָלùמ* ין מ1 -Ê7∞יע ַחת ָלùָרִק֔ \̇ ùַּמִ֙י֙ם ֲאֶ‹֙ר ִמùין ַהÊ̂ ל ֗ËְֵבÌַùָרִקיע֒∞ ַוùַע‡ ֱאלִֹהי֮ם ֶאת־ָה \Ìùַו 

ן׃   aְיִהי־כù cיע∞ ו ל ָלùָרק4 ר ֵמùע\ C›ִים ֲא ין ַהùּמַ֔ IבùÍ8ֶרב Uְיִהי־עù Oִים ו Vיע∞ ָ‹מ ùָרק9 ים ל* Sא ֱאלֹה dְקרÌִùַו 

י׃ eֶקר ֥י˚ם ֵ‹נ ùְיִהי־ֹב֖ Oַמִ֙י֙ם ֶאל־ָמ֣ק˚ם 9פו·ָùַחת ַה ḟ ùִים ִמ ֨וÍ ַהùּמַ֜ ָ̃ ים ִי אֶמר ֱאלֹהִ֗ ֹ֣ Ìùַו 

ן׃   aְיִהי־כù Oה ו V›ÊָÌַùה ַה Cֵתָראùד ְו ִים 10ֶאחָ֔ ה ַהùּמ1 ֶרץ ùÍְלùִמְקו- ים ׀ ַלÊָÌַùָ‹֙ה אֶ֔ Yְקָר֙א ֱאלֹהÌִùַו 

ים Ôִי־ֽט˚ב׃   ְרא ֱאלֹה9 hÌùים ַו א ַיּמ4 ֶ‡ב 11ָקר8 ֶ‹א ֵע֚ ֔Ëֶ ָאֶ֙ר֙ץùְד̂‹א ָה Ȯ ים  אֶמר ֱאלֹהִ֗ ֹ֣ Ìùַו 
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ן׃   aְיִהי־כù Oֶרץ ו Vאùַעל־ָה ˚ù־֖ב˚ùר ַזְרע U›ֲא ˚ùִמי֔נùִר֙י ְלıְ ה‡ֶ י ֹע֤ ץ ıְִר֞ Iַרע ע יע∞ ֶז֔ Pַמְזר

12 ˚ù־֖ב˚ùר ַזְרע U›י ֲא Sרıְ ה‡ֶ ץ ֹע֥ mעùְו Íהù יע∞ ֶזַ֙ר֙ע ְלùִמיֵנ֔ Yב ַמְזר‡ֶ Iא ע›ֶ ֠Ëֶ ֶרץ א ָהùאָ֜  ַוù˙˚צֵ֨

ים Ôִי־ֽט˚ב׃   ְרא ֱאלֹה9 hÌùַו Íהù pִמינùי׃13ְל e›ֶקר ֥י˚ם ְ‹ִלי ùְיִהי־ֹב֖ cֶרב ו Uְיִהי־עù cפ ו

14 Íָה֤יùְיָלה ְו Vּלùין ַה IבùÍ ם˚Ì֖ùין ַה -Ê יל ֕Ëִַהְבùִים ְל יע∞ ַהùָ·מַ֔ PְרקùÊִ י ְמֹאֹר֙ת Yים ְיה אֶמר ֱאלֹהִ֗ ֹ֣ Ìùַו 

ים׃   eנ›ָùים ְו ים ùÍְלùָימ9 יר 15ְלùֹאֹת֙ת ùÍְלù֣מ˚ֲעִד֔ ִים ְלùָהא9 יע∞ ַהùָ·מַ֔ PְרקùÊִ ְמא˚ֹר֙תùִל Íָה֤יùְו 

ן׃   aְיִהי־כù cֶרץ ו Vאùֹדל֙ 16ַעל־ָהÁָùָּמ֤א˚ר ַהùים ֶאת־ַה ת ַהÁְùֹדל4 י ַהùְּמֹאֹר֖ ים ֶאת־ְ‹נ- ַע‡ ֱאלֹהִ֔ \Ìùַו 

ים׃   eָכב˚Ôùת ַה sאùְיָלה ְו ֶלת ַהùּלַ֔ t›ֶמְמùֹט֙ן ְל ָ̃ ùָּמ֤א˚ר ַהùֶאת־ַהùם ְו˚Ì֔ùֶלת ַה t›ֶמְמùם17ְלù uן ֹאת -̇ Ìִùַו 

ֶרץ׃   יר ַעל־ָהùא* ִים ְלùָהא9 Vמ·ָùיע∞ ַה PְרקùÊִ ים יל 18ֱאלֹה9 ֔ËִַהְבùֲלùÍֽ ְיָלה  ְוùִלùְמֹ‹ל֙ Ì֣ùÊַ˚ם ùÍַבùּלַ֔

ים Ôִי־ֽט˚ב׃   ְרא ֱאלֹה9 hÌùַו J›ֶ ין ַהùֹח֑ IבùÍ ֖א˚רùין ָה -Ê19 ֶקר ֥י˚ם ùְיִהי־ֹב֖ Oֶרב ו Uְיִהי־עù Oו 

י׃ eף 20פְרִביע Iע˚֙ף ְיע˚פùה ְו VÌֶפ‹ ַח tֶרץ נ C› ִים ים ִיְ‹ְר֣צÍ ַהùּמַ֔ אֶמר ֱאלֹהִ֔ ֹ֣ Ìùַו 

ִים׃   יע∞ ַהùָ·מ* י ְרק] sנıְֶרץ ַעל־ ת 21ַעל־ָהùאָ֔ Iאùים ְו ם ַהÁְùֹדל4 Úִינ9 ַ̇ ùים ֶאת־ַה א ֱאלֹהִ֔  ַוÌִùְבר8

 Íהù ת Ôָל־֤ע˚ף Ôָָנ֙ף ְלùִמיֵנ֔ ם ְוùאֵ֨ יֵנùהֶ֗ eמùִים ְל ֶ‡ת ֲאֶ‹֩ר ָ‹ְר֨צÍ ַהùּמַ֜ ùֹרמֶ֡ ה ׀ ה* 8Ìַחù cֶפ‹ ה tל־נÔָ
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ים Ôִי־ֽט˚ב׃   ְרא ֱאלֹה9 hÌùַּמִ֙י֙ם 22ַוùֶאת־ַה Íִמְל֤אùÍ Íְר֗בùÍ Í֣רıְ ר ים ֵלùאֹמ֑ ùם ֱאלֹה9 uֹאת Jֶר dְיבùַו 

ֶרץ׃   ֶרב ùÊָא* ים ְוùָהù֖ע˚ף י] י׃ÌַùÊַ23ּמִ֔ e›ֶקר ֥י˚ם ֲחִמי ùְיִהי־ֹב֖ Oֶרב ו Uְיִהי־עù Oאֶמר 24פ ו ֹ֣ Ìùַו 

ן׃   aְיִהי־כù Oו Èù Vִמינùֶרץ ְל Cְית˚־א Oחùֶמ‡ ְו yרùה ָו Êְ Èùֵהמ> ֶפ‹ ַחÌָ֙ה ְלùִמיָנ֔ zֶרץ נ א ָהùאָ֜ ים ˙˚צֵ֨ ֱאלֹהִ֗

ה25 ùֲאָדמ} ֶמ‡ ה* Uל־רÔָ ת Èù ְוùא| Èù ְוùֶאת־ַהÊְùֵהָמ֙ה ְלùִמיָנ֔ ֶרץ ְלùִמיָנ֗ ת ָהùאָ֜ ֨Ìַַע‡ ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַח \Ìùַו 

ים Ôִי־ֽט˚ב׃ ְרא ֱאלֹה9 hÌùַו Íהù pִמינù26ְל Íנù sַצְלמùÊְ ם uה ָאד U‡ֲע Oים נ אֶמר ֱאלֹהִ֔ ֹ֣ Ìùַו 

ֶמ‡  Cרùָכל־ָהùְבùÍ ֶרץ ִים ùÍַבÊְùֵהָמ֙ה ùÍְבùָכל־ָהùאָ֔ ם ùÍְבù֣ע˚ף ַהùָ·מַ֗ ֜Ìָùְדַג֙ת ַהùִב Í֩Ëִיְרùְו Íנù pתÍְדמùÔִ

ֶרץ׃   ‡ ַעל־ָהùא* ùֹרמ- א ֹא֑תù˚27ה~ ים Êָר8 ֶלם ֱאלֹה9 UצùÊְ ˚ùַצְל֔מùÊְ ָאָד֙םù ים ׀ ֶאת־ה~ Yְבָר֙א ֱאלֹהÌִùַו 

ùם׃   א ֹאת* ה Êָר> ר ùÍְנֵקב} ים ıְ֥רùÍ Íְר֛בÍ 28ָזכ> ם ֱאלֹהִ֗ ֶרJ ֹאָתù֮ם ֱאלִֹהי֒ם ַוÌֹ֙אֶמר ָלùהֶ֜  ַוùְיב8

ֶ‡ת  Uֹרמù ה ה~ {Ìָכל־ַחùְבùÍ ִים ת ַהÌָù֙ם ùÍְבù֣ע˚ף ַהùָ·מַ֔ fְדגùÊִ Íְר֞דùÍ ָהù ֶרץ ְוùִכְב‹� ùÍִמְל֥אÍ ֶאת־ָהùא}

ֶרץ׃   ַרע ֲאֶ‹֙ר 29ַעל־ָהùא* ע∞ ֶז֗ Iב ׀ ֹזר‡ֶ Iל־עÔָם ֶאת־ י ָלùכֶ֜ ִ̇ ים ִהÚֵ֩ה ָנתַ֨ אֶמר ֱאלֹהִ֗ ֹ֣ Ìùַו 

ה׃  ה ְלùָאְכל* Cְהי eם י Uכùַרע ָל Vע∞ ז Iץ ֹזר sְפִרי־ע ˚ùÊ֥ץ ֲאֶ‹ר־ ֶרץ ְוùֶאת־Ôָל־ָהùע| י ָכל־ָהùאָ֔ Iנıְַעל־

ֶפ‹ 30 tנ ֙̊ ùÊֶרץ ֲאֶ‹ר־ ‡ ַעל־ָהùאָ֗ Iל ׀ ר˚מ ִים ùÍְלùֹכ֣ ùָאֶרץ ùÍְלùָכל־֨ע˚ף ַהùָ·מַ֜ ת ָה֠ \Ìָכל־ַחùְלùÍֽ 
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ן׃   aְיִהי־כù Oה ו Vָאְכלùב ְל‡ֶ sֶרק ע Uל־יÔָה ֶאת־ ֔Ìָה 31ַח ר ָע‡ָ֔ t›ל־ֲאÔְָרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ fÌùַו 

י׃ e··ִùֶקר ֥י˚ם ַה ùְיִהי־ֹב֖ cֶרב ו Uְיִהי־עù cד ו ֶרץ 1 2פְוùִהÚֵה־֖ט˚ב ְמֹא֑ ִים ְוùָהùא} hמ·ָùַה Íְיֻכּ֛לùַו 

ùם׃   ה ַוÊֹ›ְÌִù֙ת Ì֣ùÊַ˚ם 2ְוùָכל־ְצָבא* V‡ר ָע t›ֲא ˚ù ֖̇ י ְמַלאְכ ל ֱאלִֹהי֙ם Ì֣ùÊַ˚ם ַהùְ·ִביעִ֔ fְיכùַו 

ה׃   ר ָע‡* U›ֲא ˚ù ֖̇ י ִמÔָùל־ְמַלאְכ ‹ ֹא֑תù˚3ַהùְ·ִביעִ֔ sËְיַקùי ַו ֶרJ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣י˚ם ַהùְ·ִביעִ֔  ַוùְיב�

ים ַלùֲעֽ‡˚ת׃ א ֱאלֹה9 ù˚ ֲאֶ‹ר־Êָר> ֔̇ י ֤בù˚ ָ‹ַב֙ת ִמÔָùל־ְמַלאְכ PÔֶּלה ת˚ְל֧ד˚ת 4פ Iא 

ùם  Vְרא *ÊִהùÊְ ֶרץ ִים ְוùָהùא} ַהùָ·מ�

ִים׃   ֶרץ ְוùָ‹מ* Uים א ה ֱאלֹה9 ה ùÊְ5֗י˚ם ֲע֛‡˚ת ְיהו> tְהי eֶרם י ה ֶט֚ יח∞ ַהùָ‚ֶד֗ P‡ ל ׀  ְוùֹכ֣

ם ֶרץ ְוùָאד8 ה ֱאלִֹהי֙ם ַעל־ָהùאָ֔ יר ְיהו� א ִהְמטִ֜ ֹ֨ ח Ôִ֩י ל Vֶרם ִיְצמ tה ט Cד‚ָùב ַה‡ֶ ֶרץ ְוùָכל־ע- ָבùאָ֔

ה׃   ùֲאָדמ* ד ֶאת־ה* ùֲעֹב֖ Oִין ל ה׃  6אַ֔ ùֲאָדמ* י־ה* aנıְל־Ôָת־ �ה א ֶרץ ְוùִהְ‹ק} Vאùה ִמן־ָה tֲעל Oד י sאùְו 

י 7 ùְיה] Oים ו 4Ìת ַח יùו ִנְ‹מ\ {ıַאùÊְ ח hıÌִùה ַו ùֲאָדמָ֔ ם ָעָפ֙ר ִמן־ה8 ùָאָד֗ ים ֶאת־ה* ה ֱאלֹהִ֜  ַוÌִùיֶצ֩ר ְיהָו֨

ה׃   *Ìֶפ‹ ַח Uנùם ְל ùָאד} ם 8ה* ùָאד} ם ֶאת־ה~ ֶ‡ם ‹ָ֔ 8Ìùֶדם ַו �̃ ùֶדן ִמ sעùÊְן־Áַ ים Sה ֱאלֹה dע ְיהו ַ֞ÏÌִùַו 

ר׃   ר ָיצ* U›֣ט˚ב 9ֲאùה ְו Cַמְראùד ְל ץ ֶנְחמ> ה Ôָל־ע| ùֲאָדמָ֔ ה ֱאלִֹהי֙ם ִמן־ה8 ח ְיהו�  ַוÌַùְצמַ֞
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ע׃   ַעת ֥ט˚ב ָוùר* 1Ëùץ ַה ן ְוùעֵ֕ ָ֔Áùַה J˚֣תùÊְ י֙םÌִַחù］̂עץ הùל ְו Vַמֲאכùֶדן 10ְל א ֵמùעֵ֔ Iָנָה֙ר ֹיצùְו 

ים׃   e›ה ָרא ה ְלùַאְרÊָע> ד ְוùָהי} ן ùÍִמùָ·֙ם ִיıֵָר֔ VÁùַהְ‹֖ק˚ת ֶאת־ַהùא 11ְלÍי֑‹˚ן ֣הıִ ד ùֶאח} ם ה* -› 

ב׃   ם ַהÎָùה* ה ֲאֶ‹ר־‹} ֶרץ ה［ùֲחִוילָ֔ tל־אÔָ ת ב ֵא֚ ם 12ַהÛֹùבֵ֗ וא ֑ט˚ב ‹> ֶרץ ַהùה9 ב ָהùא>  ùÍֲֽזה�

ַהם׃   ֽ·ֹùֶבן ַה Uאùַלח ְו ֶרץ ÍÔֽ‹׃  13ַהÊְùֹד֖ Uל־אÔָ ת sב א י Áִי֑ח˚ן ֣הÍא ַהÛù˚בֵ֔ ר ַהùֵ·נ9 ם־ַהÚָùה> a›ùְו 

ת׃14 י ֥הÍא ְפר* ùְרִביע9 ר ה* ת ַא֑·Íר ְוùַהÚָùה> J ִקְדמ\ sֹהלù］א הÍֶקל ֥ה ֔Ëִֶליִ‹֙י ִח·ְùר ַה ם ַהÚָùה� ֵ֨›ùְו 

Èù׃  15 ùÍ Èùְלùָ‹ְמר* ֶדן ְלùָעְבד} ùהÍ ְבùַגן־עֵ֔ IחÚִÌַùם ַו Vָאדù ים ֶאת־ה* ה ֱאלֹה9 ח ְיהו> �̃ Ìִùה16 ַו  ַוùְיַצ֙ו ְיהו8

ל׃   aכÄ˙ ל ן ָאֹכ֥ {Áùץ־ַה aל ע ֥Ôֹùר ִמ ם ֵלùאֹמ֑ ùָאד} ים ַעל־ה* ע 17ֱאלֹהִ֔ ץ ַהËַùַ֙ע֙ת ֣ט˚ב ָוùָר֔  ùÍֵמùעֵ֗

ֽמÍת׃   ָ̇ ÍÚù ֥מ˚ת  Cּמùִמ �ù֛י˚ם ֲאָכְלùÊְ י ִ֗Ô ÍÚù ל ִמùּמ� א תÄכ1 ֹ֥ ים 18ל ה ֱאלֹהִ֔  ַוÌֹù֙אֶמ֙ר ְיהו8

ֶזר ùÔְֶנְגùËֽ˚׃   sע ˚ù־ּ֥לÈ‡ֱֶע ם ְלùַבùË֑˚ א� ùָאד} ים 19לÄ־֛ט˚ב ֱה֥י˚ת ה* ה ֱאלֹהִ֜  ַוÌִùֶצ֩ר ְיהָו֨

ם ִלùְר֖א˚ת  ùָאָד֔ ִים ַוÌָùֵב֙א ֶאל־ה8 ת ַהùָ‚ֶד֙ה ְוùֵא֙ת Ôָל־֣ע˚ף ַהùָ·מַ֔ fÌל־ַחÔָ ה ùֲאָדמָ֗ ִמן־ה*

ה ֥הÍא ְ‹ֽמù˚׃   {Ìֶפ‹ ַח Uם נ uָאדù ר ִיְקָרא־֧לù˚ ה~ ם 20ַמה־Ìְִקָרא־֑לù˚ ְוùֹכל֩ ֲא‹ֶ֨ ùָאָד֜ א ה*  ַוÌִùְקָר֨

ֶזר  sא ע א־ָמצ> ֹֽ ם ל ה ùÍְלùָאָד֕ ת ַהùָ‚ד� \Ìל ַח ִים ùÍְלùֹכ֖ ֵ‹֗מ˚ת ְלùָכל־ַהÊְùֵהָמ֙ה ùÍְלù֣ע˚ף ַהùָ·מַ֔
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יùו ùÔְ21ֶנְגùËֽ˚׃   ְלֹעתָ֔ ַ̂ ùח ַאַח֙ת ִמ ַ֗̃ Ìִùן ַו V›יÌִùם ַו ה ַעל־ָהùָאד} uמËְֵר ַ̇ ים ׀  ה ֱאלֹה�  ַוıֵÌַùל֩ ְיהָו֨

Úָùה׃   �̇ ְח ַ̇ ר  {‡Êָ ר ֥ÁְֹסÌִùם 22ַו ùָאד} ח ִמן־ה* hע ֲאֶ‹ר־ָלק uל ֵ̂ ùת־ַה �ים ׀ א ה ֱאלֹה�  ַוÌִùֶב֩ן ְיהָו֨

ם׃   ùָאד* ùָה ֶאל־ה~ Cְיִבאùה ַו V·ִאùָאָד֒ם 23ְלù  ַוÄÌùֶמ֮ר ה~

ùי  ר ִמÊְùָ‡ר4 ùי  ùÍָב‡} ùֲעָצמַ֔ aֶצם מ ַעם  ֶע֚ ַ֗ıùאת ַה ֹ֣ ז

ֳקָחה־ÄÎֽת׃   י‹  ל� י ֵמùא9 [Ô  ה א ִא·ָ֔ Iר ָ̃ ְלùזÄ֙ת ִי

ד׃  24 ר ֶאח* ù˚ ְוùָה֖יÍ ְלùָב‡> ֔̇ ק ùÊְִאְ‹ יùו ְוùֶאת־ִאּ֑מù˚ ְוùָדב\ י‹ ֶאת־ָאב9 ֲעָזב־אִ֔ c֙ן יÔֵ25 ע∞ל־Íְה֤י eÌùַו 

‹Í׃   *›Êֹא ִיְת ֹ֖ ù˚ ְוùל ֑̇ ם ְוùִאְ‹ ùָאד} ים ה~ ְ‹ֵניùֶה֙ם ֲערÍּמִ֔

ים ַוÌֹù֙אֶמ֙ר 1 3 ה ֱאלֹה4 ה ְיהו8 ר ָע‡} U›ה ֲא ת ַהùָ‚ֶד֔ \Ìל֙ ַחÔֹùם ִמÍה ָע֔ר  ְוùַהÚָùָח֙‹ ָהי8

ן׃   *Áùץ ַה ל ע- ֖Ôֹùִמ Íאְכ֔ל ֹֽ א ת ֹ֣ ים ל ר ֱאלֹהִ֔ י־ָאמ\ eÔ ף ה ַא֚ ùִא·ָ֔ ה 2ֶאל־ה8 ùִא·} אֶמר ה* ֹ֥ ˙ùַו 

ל׃   aכÄן נ {Áùץ־ַה aי ע ‹ ִמıְùר] VחÚָùא 3ֶאל־ַה ֹ֤ ים ל ר ֱאלֹהִ֗ ר ùÊְת˚J־ַהÁָù֒ן ָאמ\ t›ֵע֮ץ ֲאùי ָה PרıְùִמùÍ 

ֻמֽתÍן׃   ְ̇ א ִתÁְ֖עıֶ ˚ùÊ֑ Íן־ ֹ֥ ÍÚù ְוùל אְכלÍ֙ ִמùּמֶ֔ ֹֽ ֻמֽתÍן׃4ת ְ̇ א־֖מ˚ת  ֹֽ ה ל V·ִאù ‹ ֶאל־ה* אֶמר ַהÚָùח} ֹ֥ Ìùַו 

י 5 sים ֹיְדע ùאלֹהִ֔ aÔ ְהִייֶת֙םùם ִו יֵניùכ� aע Íִנְפְק֖חùְו ÍÚù ם ִמùּמֶ֔ tכùי˚֙ם ֲאָכְלùÊְ י ִ֗Ô ים ע∞ ֱאלֹהִ֔ Iי ֹיד ֚Ôִ 
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ע׃   ד 6֥ט˚ב ָוùר* ִים ְוùֶנְחמ� ֲאָוה־֣הÍא ָלùֵעיַנ֗ Oי ת ל ְוùכ� ץ ְלùַמֲאכָ֜ י ט˚֩ב ָהùעֵ֨ PÔ ה ùִא·ָ֡ ֶרא ה* İ ùַו 

ל׃   OכÄÌùַו Èù Èù ִעּמ} u›ִאיùם־ְלÁַ ן ṁ ִ̇ ùל ַו ח ִמıִùְר֖יù˚ ַוÄ˙ùכ� h̃ ִ̇ ùיל ַו ִ֔Ô‡ְַהùֵע֙ץ ְלùַקְ֙חָנ֙ה 7ָהıָ ִ̇ ùַו 

ם ֲחֹגֽרֹת׃   Cהùָל Í‡ֲ֥עÌַùה ַו ה ְתֵאָנ֔ Iֲעל Í֙רıְְתÌִù Oם ו pם ה יֻרּמ9 aי ע [Ô Íְד֔ע IÌùם ַו י ְ‹ֵניùהֶ֔ Iֵעינ

8 ˚ù ֗̇ ם ְוùִאְ‹ ùָאָד֜ א ה* ֵ֨ÊְתַחÌִùם ַו˚Ì֑ùח∞ ַהÍ֣רùן ְל {ÁùÊַ J ים ִמְתַהּל- Sה ֱאלֹה dֶאת־֨ק˚ל ְיהו Íְמ֞ע›ְÌִù Oו 

ן׃   *Áùץ ַה ים ùÊְ֖ת˚J ע- ה ֱאלֹהִ֔ אֶמר ֖לù˚ 9ִמıְùֵנ֙י ְיהו8 ֹ֥ Ìùם ַו Vָאדù ים ֶאל־ה* ה ֱאלֹה9 א ְיהו> uְקרÌִùַו 

Ôָùה׃   �Ìא׃  10ַא aֵאָחבùִכי ָו ם ָאֹנ֖ י־ֵעיֹר֥ eÔ א uִאירùן ָו VÁùÊַ י ִ̇ ְע אֶמר ֶאת־ֹקְל�ù ָ‹מ1 ֹ֕ Ìùאֶמר 11 ַו ֹ֕ Ìùַו 

׃   ָ̇ ְל ÍÚù ָאכ* Cּמùי ֲאָכל־ִמ [̇ י�ù ְלùִבְל SיתÍִר ִצ ץ ֲא‹� ה ֲהùִמן־ָהùעֵ֗ ָ̇ Vם א י ֵעיֹר֖ [Ô �ùיד ְל PÁי ִה ִמ֚

ל׃  12 aֹאכùץ ָו sעùי ִמן־ָהù ְתָנה־ּל] וא נ* Sי ה ה ִעָּמùִד֔ ָ̇ ר ָנת\ t›ִאָ·֙ה ֲאù ם ה* Vָאדù אֶמר ה* ֹ֖ Ìùאֶמר13 ַו ֹ֨ Ìùַו 

ל׃   aֹאכùִני ָוù ‹ ִהִ·יא1 ה ַהÚָùח> ùִא·ָ֔ אֶמ֙ר ה* ֹ֨ ית ַו˙ את ָע‡4 ֹ֣ Îה ַמה־ ים ָלùִא·} Sה ֱאלֹה dְיהו

ל־ַהÚָùָח֮‹ 14 �ים ׀ א ֙ה ֱאלֹה]  ַוÄÌùֶמ֩ר ְיהָ̊

ה  ת ַהùָ‚ד� \Ìל ַח ֖ÔֹùִמùÍ  ה ֙ה  ִמÔָùל־ַהÊְùֵהמָ֔ ָ̇ יָת ÄÎ֒ת  ָא֤רÍר ַא P‡י ָע PÔ

י�ù׃   �Ìי ַח ל  Ôָל־ְימ- ר ˙Äכ1 J  ְוùָעפ> ַעל־Áְֹחְנ�ù ֵתלֵ֔
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15 Èù Vין ַזְרע IבùÍ �ùין ַזְרֲע ה  ùÍב- ùִא·ָ֔ ין ה* IבùÍ �֙ùיְנ aÊ  ית ה ׀ ָא‹ִ֗ ְוùֵאיב8

ב׃ aָעק ÍÚù UפÍ› ְ̇ ה  {̇ א‹  ְוùַא ֹ֔  ס֚הÍא ְי‹Íְפ�ù ר

ר 16 ה ָאמַ֗ ל־ָהùִא·8 � א

ים  י ָבנ4 Pְלד ȧ ֶצב  CעùÊְ  Jù ֹרֵנ֔ aהùְו Jù Iב˚נ ְ̂ ה ַאְרÊֶ֙ה  ִע �Êַהְר

Jù׃ *Êא ִיְמָ‹ל־Í֖הùְו  Jù ֣‹Íָקתֵ֔ ְ̇  �ù›ֵֶאל־ִאיùסְו 

א 17 ֹ֥ ר ל ר ִצÍִיִת֙יù֙� ֵלùאֹמ֔ z›ץ ֲא אַכל֙ ִמן־ָהùעֵ֔ ֹ֨ ˙ùַו �֒ù ֶ̇ ֮ ְלù֣ק˚ל ִאְ‹ ָ̇ י ָ‹ַמְע [Ô ר ם ָאמַ֗  ùÍְלùָאד8

 ÍÚù ל ִמùּמ� תÄכ1

 �ù ֲעבÍֶר֔ OÊ ֲאָדָמ֙הù ה ה* ֲארÍר�

י�ù׃   �Ìי ַח ל ְימ- ֖Ôֹ  הÚָù אֲכלֶ֔ ֹֽ ב˚֙ן ˙ ָ̂ ùÊְִע

ה׃  18 �ֶ‡ב ַהùָ‚ד ̇} ֶאת־ע- Jù  ְוùָאַכְל Vיח［ ל Pְצמ ַ̇ ר  1Ëַדְרù֥ק˚ץ ְוùְו

ֶחם 19 אַכל לֶ֔ ֹ֣ ˙  �֙ù֙יıֶת ַא fֵזעùÊְ

 ָ̇ ְח Ṽ Úָùה ֻל Cּמùי ִמ [Ô  ה ùֲאָדמָ֔ ד ֽ‹Íְבù֙� ֶאל־ה8 fע
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ֽ‹Íב׃   ָ̇ ר  ה  ְוùֶאל־ָעפ} ָ̇ ר אַ֔ י־ָעפ8 eÔ

י׃  20 ם Ôָל־ח* ה א- ְית} וא ה* י ה] SÔ ה VÍַח ˚ù ֖̇ ם ִאְ‹ ם ‹- uָאדù א ה* dְקרÌִùים21 ַו ה ֱאלֹהִ֜  ַוÌַùַע‡֩ ְיהָו֨

ùם׃ a›ÊְִלÌַùְת֥נ˚ת ֖ע˚ר ַוÔָ ˚ù ֛̇ ם ùÍְלùִאְ‹ dָאדùָאָד֙ם 22פְלù ים ̂הן ה* ה ֱאלֹהִ֗ אֶמר ׀ ְיהו8 ֹ֣ Ìùַו 

ים  ֔Ìִַחù］ץ ה Iעùם ֵמ ֚Áַ ָלַק֙חùְו ˚ùח ָי֗ד ה ׀ ıֶן־ִיְ‹ל\ 8̇ ע ְוùַע Vרùַעת ֣ט˚ב ָו ÍÚù ָלùד1 ד ִמùּמֶ֔ ָהָי֙ה ùÔְַאח\

ם׃   י ְלùֹעל* hחùל ָו ר 23ְוùָאכ1 U›ה ֲא ùֲאָדמָ֔ ùֲעֹב֙ד ֶאת־ה8 Oֶדן ל pן־עÁַùים ִמ ה ֱאלֹה9 ùהÍ ְיהו> ùְיַ‹ְּלח| Oו 

ם׃   *·ùח ִמ 1̃ ַהט 24ֻל fת ל ים ְוùאֵ֨ ֶדן ֶאת־ַהÔְùֻרבִ֗ ֶדם ְלùַגן־עֵ֜ ֨ ֶ̃ ù֩ן ִמÔֵ›ְÌַùם ַו Vָאדù ֶר‹ ֶאת־ה*  ַוùְיג}

ים׃ eÌַחù］ץ ה ֶרJ ע- CËר ֶאת־ ֶכת ִלùְ‹ֹמ֕ ֶ֔ıִּמְתַהùֶחֶ֙ר֙ב ַהùסַה 

י‹ 1 4 יִתי א9 אֶמר ָקנ] ֹ֕ ˙ùִין ַו ֶלד ֶאת־ַק֔ İ ùַ֙ה֙ר ַו ַ̇ ùַו ˚ù ֑̇ ה ִאְ‹ 8Íע ֶאת־ַח ם ָיד1 ùָאָד֔  ְוùה8

ה׃   ד 2ֶאת־ְיהו* ה ֹעב- ִין ָהי} אן ְוùַק֕ ֹ֔ ֵעה צ ùְיִהי־ֶהֶ֙בל֙ ֹר֣ Oֶבל ו Vו ֶאת־הùי ֶדת ֶאת־ָאח9 ֶסף ָלùלֶ֔ ֹ֣̇ ùַו 

ה׃   ה׃  3ֲאָדמ* ùיהו* Oה ל ה ִמְנח} uֲאָדמù י ה~ ִין ִמıְùר� א ַק֜ ים ַוÌָùבֵ֨ ץ ָימ4 Ĩ ùי ִמ ùְיה9 cיא 4 ו ֶבל ֵהב]  ְוùהֶ֨

ֶבל ְוùֶאל־ִמְנָחֽתù˚׃   Cה ֶאל־ה ַ‹ע ְיהָו֔ PÌùן ַו ùֶחְלֵבùה� aמùÍ ˚ù֖נÄֹכ֥ר˚ת צÊְùא ִמÍִין 5ַגם־֛ה hֶאל־קùְו 

יùו׃   ıְÌִù֖לıָ Íנ* Oד ו ַחר ְלùַקִ֙י֙ן ְמֹא֔ YÌùה ַו Vא ָ‹ע ֹ֣ ùָּמה 6ְוùֶאל־ִמְנָח֖תù˚ ל ִין ָל֚ Vה ֶאל־ק אֶמר ְיהו} ֹ֥ Ìùַו 

Genesis 1:1-11:26

9



י�ù׃   �ùָּמה ָנְפ֥לÍ ָפנ Jù ְוùל} ָרה לָ֔ ַתח 7ח8 Cıùיב ַל א ֵתיטִ֔ ֹ֣ ת ְוùִא֙ם ל יִטי֙ב ְ‡אֵ֔ ֵ̇  ֲהù֤ל˚א ִאם־

ְמָ‹ל־ùÊֽ˚׃   ִ̇ ה  {̇ ֣‹Íָק֔תù˚ ְוùַא ְ̇  �֙ùֵאֶל֙יùץ ְו pאת ֹרב 8Ïְיִה֙י 8ַחù cו וùי ֶבל ָאח4 tִין ֶאל־ה אֶמר ק1 ֹ֥ Ìùַו 

ùהÍ׃   aַהְרגÌַùו ַוùי ֶבל ָאח9 Uִין ֶאל־ה ָקם ק� <Ìùה ַו ùם ùÊַָ‚ֶד֔ ֶבלùÊִ9ְהי˚ת8 tי ה sִין א אֶמר ְיהָו֙ה ֶאל־ַק֔ ֹ֤ Ìùַו 

ùי ָאֽנִֹכי׃   ר ָאח9 י ֲהùֹ‹מ- ִ̇ ְע א ָיַד֔ ֹ֣ י�ù ַוÌֹù֙אֶמ֙ר ל י�ù 10ָאח4 י ָאחִ֔ IמËְ יָת ֚ק˚ל ה ָע‡4 tאֶמר מ ֹ֖ Ìùַו 

ה׃   ùֲאָדמ* ùי ִמן־ה* ים ֵאל1 יùָה 11ֹצֲעק] ִ֔ıה ֶאת־ ר ıְָצת8 t›ֲאָדָמ֙ה ֲאù ה ִמן־ה* ָ̇ Vר אÍה ָא֣ר {̇  ְוùַע

�ù׃   �י�ù ִמÌָùד י ָאח9 ַחת ֶאת־Ëְמ- ע12ָלùק� Jù נ> Vל Èù ת־Ôֹח} ֵ̇ ף  א־ֹתס- ֹֽ ה ל ùֲאָדמָ֔ ֲעֹב֙ד ֶאת־ה8 Oי ת YÔ 

ֶרץ׃   ה ָבùא* Uְהי ė ד  א׃  13ָוùנ} ֹֽ‡Úְùי ִמù ה Áָ֥ד˚ל ֲע�נ9 Vִין ֶאל־ְיהו אֶמר ק1 ֹ֥ Ìùי 14 ַוù ָ̇ ֹאתִ֜ ›ְ  ֵה֩ן Áֵַר֨

ùי  ה ָכל־ֹמְצא9 ֶרץ ְוùָהי> ע ָוùָנ֙ד ùÊָאָ֔ יִתי נ� ר ְוùָהִי֜ pתÛֶָא �ùי CנıָùִמùÍ ה ùֲאָדמָ֔ י ה~ Iנıְ ַ֙עלùם ֵמ˚Ì֗ùַה

ùִני׃   aַהְרג cַקִ֙י֙ן ֔א˚ת 15יùה ְל ֶ‡ם ְיהו� ֨Ìָùם ַו Ṽ ִים ֻי ִין ִ‹ְבָעת1 ג ַק֔ Iל־ֹהרÔָ ֵכ֙ןùה ָל אֶמר ֣לù˚ ְיהָו֗ ֹ֧ Ìùַו 

י ַהÔ˚ת־ֹא֖תÔָ ˚ùל־ֹמְצֽאù˚׃   [̇ ֶרץ־֖נ˚ד 16ְלùִבְל �ֶ‹ב ùÊְא -Ìùה ַו Vי ְיהו Iְפנùִּלùִין ִמ ֵצא ק1 -Ìùַו 

ֶדן׃  aִקְדַמת־ע

ם 17 I› ְקָר֙אÌִùיר ַו ֶנה עִ֔ ֣Êֹ ְיִה֙יù Oו J˚ֶלד ֶאת־ֲח֑נ İ ùַהר ַו 1̇ ùַו ˚ù ֔̇ ַדע ַקִ֙י֙ן ֶאת־ִאְ‹ Ì̂ùַו 
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ם Êְ֥נù˚ ֲחֽנ˚J׃   s›ùÔְ יר ל 18ָהùעִ֔ pָיאÍד ֶאת־ְמֽח ד ָיל1 ד ְוùִעיָר֕ ùֲחנ˚� ֶאת־ִעיָר֔ Ôלד לÍָÌִùַו 

ֶמJ׃   ד ֶאת־ל* hל ָיל sא›ָÍְמתùÍ ל ל ָיַל֙ד ֶאת־ְמ֣תÍָ‹אֵ֔ ים ùÍ19ְמִחÌָיאֵ֗ י ָנ‹4 İ ›ְ Jֶמ Cל ˚ùח־֥ל Õ eÌùַו 

ה׃   ית ִצּל* ם ַהùֵ·נ9 -›ùה ְו ùַאַח֙ת ָעָד֔ ב 20̂‹ם ה* י ֹי‹- ה ֲאבִ֕ ל ֣הÍא ָהָי֔ Vה ֶאת־ָיב ֶלד ָעד} -̇ ùַו 

ה׃   �ֶהל ùÍִמְקנ ב׃  21ֹא֖ ‡ Ú֖Ôִ˚ר ְוùעÍג* ֹ̇פ- י Ôָל־ ה ֲאבִ֕ ל ֣הÍא ָהָי֔ VבÍו יùי ם ָאח9 -›ùה 22 ְו  ְוùִצּל8

ה׃ ֲעמ* Oִין נ Íַבל־ק1 ֽ̇ ùֲא֥ח˚ת  Oל ו ֶ‹ת ùÍַבְרז� ‹ ְנֹח֖ ‹ Ôָל־ֹחר- ִין לֹטֵ֕ Íַבל ַק֔ ֣̇ ְלָד֙ה ֶאת־ וא י* ַגם־הִ֗

יùו 23 ֶמJ ְלùָנ‹ָ֗ אֶמר לֶ֜ ֹ֨ Ìùַו 

י  Úָה ִאְמָרת4 sַהְאז  Jֶמ י לֶ֔ I›י  ְנù ַען ק˚לִ֔ ה ְוùִצָּל֙ה  ְ‹מ\ ָעד�

ùי׃  eָרתÊַֻחùֶלד ְל Cיùי  ְוù ֙י ְלùִפְצעִ֔ ִ̇ י‹ ָהַרְ֙ג Yי א PÔ

ה׃  24 ים ְוùִ‹ְבע* ֶמJ ִ‹ְבע] Cלùִין  ְו Vם־ק ַ̃ ִים ֻי י ִ‹ְבָעת1 [Ô

ùי ֱאלִֹהי֙ם 25 Yת־ל י ‹* PÔ ת p› ˚ùא ֶאת־ְ‹֖מ ְקר> ִ̇ ùן ַו ֵ֔Ê ֶלד İ ùַו ˚ù ֔̇ ם ע˚֙ד ֶאת־ִאְ‹ ַדע ָאד> ֨Ìֵùַו 

ִין׃   י ֲהָרù֖ג˚ ק* [Ô ֶבל ַחת הֶ֔ \̇ ר  ַרע ַאחֵ֔ t26ז ˚ùא ֶאת־ְ‹֖מ ן ַוÌִùְקר> ֵ֔Ê֙א ֻיַּלד־Íם־הÁַ ת›̂ùְלùÍ 

ה׃ ם ְיהו* -›ùÊְ א ֹ֖ ל ִלùְקר ז הÍחַ֔  פֱא֑נ˚‹ א8
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ה 1 5 ים ָע‡> ם ùÊְִד֥מÍת ֱאלֹה9 א ֱאלִֹהי֙ם ָאָד֔ ֹ֤ ם ùÊְ֗י˚ם Êְר Vת ָאד ֶפר ˙˚ְלֹד֖ ה סֵ֔ tז 

ùם׃    2ֹאֽתù˚׃   ְרא* *Ê֖י˚ם ִהùÊְ ם א ֶאת־ְ‹ָמù֙ם ָאָד֔ ùם ַוÌִùְקר� ֶרJ ֹאתָ֗ ùם ַוùְיב8 VָראÊְ ה ר ùÍְנֵקב} ס ָזכ>

ת׃  3 a› ˚ùא ֶאת־ְ‹֖מ ה ַוÌ֥ù˚ֶלד ùÊְִדמÍ֖תùÔְ ˚ùַצְל֑מù˚ ַוÌִùְקר> ים ùÍְמַא֙ת ָ‹ָנ֔ Y›ֹם ְ‹ל י ָאָד֗ Pְיחù cו 

ים ùÍָבֽנ˚ת׃  4 ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vת ָ‹נ ה ֵמֹא֖ Uת ְ‹ֹמנ ֲחֵר֙י ה˚ִלי֣דù˚ ֶאת־‹ֵ֔ cם א ְה֣יÍ ְיֵמי־ָאָד֗ eÌùַו 

ת׃5 ה ַוÌָùֹמֽ Vים ָ‹נ ה ùÍְ‹לֹ‹9 ע ֵמא˚֙ת ָ‹ָנ֔ f› ְ̇ י  ְה֞יÔָ Íל־ְי̂מי ָאָד֙ם ֲאֶ‹ר־חַ֔ eÌùס ַו

ה ַוÌ֖ù˚ֶלד ֶאת־ֱאֽנ˚‹׃  6 Vת ָ‹נ ים ùÍְמא\ ‹ ָ‹נ9 ת ָחמ- ùְיִחי־‹ֵ֕ c7 ו ˚ùֲחֵר֙י ה˚ִלי֣ד cת א ùְיִחי־‹ֵ֗ cו 

ים ùÍָבֽנ˚ת׃   ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vה ֵמ֖א˚ת ָ‹נ Uֹמנ›ְùÍ ים ַבע ָ‹ִנ֔ t› ›˚ת 8ֶאת־ֱא֔נ ְהיÔָ Í֙ל־ְיֵמי־‹ֵ֔ eÌùַו 

ת׃ ה ַוÌָùֹמֽ Vע ֵמ֖א˚ת ָ‹נ h›ְתùÍ ה ים ֶעְ‡ֵר֙ה ָ‹ָנ֔ ^̇ ה ַוÌ֖ù˚ֶלד 9סְ‹ Vים ָ‹נ Pע›ְ ִ̇ י ֱא֖נ˚‹  ùְיח] cו 

ן׃   ה ֵמ֖א˚ת 10ֶאת־ֵקינ* Uֹמנ›ְùÍ ה ן ֲח̂מ‹ ֶעְ‡ֵר֙ה ָ‹ָנ֔ ֲחֵר֙י ה˚ִלי֣דù˚ ֶאת־ֵקיָנ֔ cי ֱא֗נ˚‹ א Pְיחù cו 

ים ùÍָבֽנ˚ת׃   ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vה 11ָ‹נ Vע ֵמ֖א˚ת ָ‹נ h›ְתùÍ ים ‹ ָ‹ִנ֔ Iי ֱא֔נ˚‹ ָחמ Iל־ְימÔָ Íְ֙הי eÌùַו 

ת׃ ל׃  12סַוÌָùֹמֽ aֲהַלְלא cֶלד ֶאת־מ˚Ì֖ùה ַו Vים ָ‹נ Pן ִ‹ְבע י ֵקינ} ùְיח] cן ַאֲחֵר֙י 13 ו י ֵקיָנ֗ Pְיחùַו 

ים ùÍָבֽנ˚ת׃   ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vה ֵמ֖א˚ת ָ‹נ Uֹמנ›ְùÍ ה ים ָ‹ָנ֔ PעÊָל ַאְר ֲהַלְלאֵ֔ cֶאת־מ ˚ùה˚ִלי֣ד
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ת׃14 ה ַוÌָùֹמֽ Vע ֵמ֖א˚ת ָ‹נ h›ְתùÍ ים ֶ‡ר ָ‹ִנ֔ tן ע י ֵקיָנ֔ Iל־ְימÔָ Íְ֙הי eÌùל 15ס ַו ֲהַלְלאֵ֔ cי מ Pְיחù cו 

ֶרד׃   ה ַוÌ֖ù˚ֶלד ֶאת־י* Vים ָ‹נ P·›ִùים ְו ‹ ָ‹נ9 ֶרד 16ָחמ- ֲחֵר֙י ה˚ִלי֣דù˚ ֶאת־ֶי֔ cל א ֲהַלְלאֵ֗ cי מ Pְיחù cו 

ים ùÍָבֽנ˚ת׃   ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vה ֵמ֖א˚ת ָ‹נ Uֹמנ›ְùÍ ה ים ָ‹ָנ֔ P›ֹל 17ְ‹ל י ַמֲהַלְלאֵ֔ Iל־ְימÔָ Íְ֙היÌִùַו 

ת׃ ה ַוÌָùֹמֽ Vה ֵמ֖א˚ת ָ‹נ Uֹמנ›ְùÍ ה ה 18סָח̂מ‹ ְוùִתְ‹ִעי֙ם ָ‹ָנ֔ ים ָ‹נ} S·›ִùִים ְו Ṫ ֶרד ְ‹ ùְיִחי־ֶי֕ cו 

ה ַוÌ֖ù˚ֶלד ֶאת־ֲחֽנ˚J׃   Vת ָ‹נ ה ֵמ֖א˚ת ùÍ19ְמא\ Uֹמנ›ְ J˚ֶאת־ֲח֔נ ˚ùֲחֵר֙י ה˚ִלי֣ד cֶרד א ùְיִחי־ֶי֗ cו 

ים ùÍָבֽנ˚ת׃   ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vע ֵמ֖א˚ת 20ָ‹נ h›ְתùÍ ה ִים ְוùִ‹ִ·י֙ם ָ‹ָנ֔ ḟ ֶרד ְ‹ ְהיÔָ Í֙ל־ְיֵמי־ֶי֔ eÌùַו 

ת׃ ה ַוÌָùֹמֽ Vַלח׃  21פָ‹נ *›Íֶלד ֶאת־ְמת˚Ì֖ùה ַו Vים ָ‹נ 9·›ִùְו › י ֲח֔נ˚J ָחמ- Pְיחù c22 וJ  ַוÌִùְתַהּלֵ֨

ים ùÍָבֽנ˚ת׃ ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vֵמ֖א˚ת ָ‹נ › ֹ֥ ַלח ְ‹ל ֶ֔›Íֶאת־ְמת ˚ùֲחֵר֙י ה˚ִלי֣ד cים א ùֱאלֹהִ֗ ֲח֜נ˚J ֶאת־ה~

ה׃  23 ‹ ֵמ֖א˚ת ָ‹נ* ֹ֥ ה ùÍְ‹ל י ֲח֑נ˚J ָח̂מ‹ ְוùִ‹ִ·י֙ם ָ‹ָנ֔ Iל־ְימÔָ י J ֲח֖נ˚J 24 ַוùְיה9  ַוÌִùְתַהּל-

ים׃ eֱאלֹה ˚ùח ֹא֖ת hי־ָלק eÔ ÍÚù ים ְוùֵאיֶנ֕ ùֱאלֹה4 ים 25פֶאת־ה~ Sֹמנ›ְùÍ ַבע ַלח ‹� ֶ֔›Íי ְמת Pְיחùַו 

ֶמJ׃   ה ַוÌ֖ù˚ֶלד ֶאת־ל* Vת ָ‹נ ה ùÍְמא\ ִים 26ָ‹נ} ḟ ›ְ Jֶמ ֲחֵר֙י ה˚ִלי֣דù˚ ֶאת־לֶ֔ cַלח א ֶ֗›Íי ְמת Pְיחù cו 

ים ùÍָבֽנ˚ת׃   ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vע ֵמ֖א˚ת ָ‹נ hב›ְùÍ ה ַלח ùÍ27ְ‹מ˚ִני֙ם ָ‹ָנ֔ ֶ֔›Íי ְמת Iל־ְימÔָ Íְ֙היÌִùַו 
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ת׃ ה ַוÌָùֹמֽ Vע ֵמ֖א˚ת ָ‹נ h›ְתùÍ ה ַ‹ע ְוùִ‹ִ·י֙ם ָ‹ָנ֔ ה 28פ̇^ ים ָ‹נ} Sֹמנ›ְùÍ ִים Ṫ ›ְ Jֶמ ùְיִחי־לֶ֕ cו 

ן׃   aÊ ֶלד˚Ì֖ùה ַו Vת ָ‹נ ֣ב˚ן ùÍ29ְמא\ ְ̂ ùַּמֲעֵ‡ù֙נùÍ Íֵ֙מùִע eמ Íנù֠ה ְיַנֲח̂מ ר֜ ֶז֝ ח∞ ֵלùאֹמ֑ א ֶאת־ְ‹֛מù˚ ֹנ֖ dְקרÌִùַו 

ה׃   È ְיהו* ְרר} ר א� U›ה ֲא ùֲאָדמָ֔ יùנÍ ִמן־ה8 ח∞ ָח̂מ‹ 30ָיֵד֔ ֲחֵר֙י ה˚ִלי֣דù˚ ֶאת־ֹנ֔ cא Jֶמ ùְיִחי־לֶ֗ cו 

ים ùÍָבֽנ˚ת׃   ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vת ָ‹נ ‹ ֵמֹא֖ ה ַוùֲחמ- ַבע 31ְוùִתְ‹ִעי֙ם ָ‹ָנ֔ z› Jֶמ ùְיִה֙י Ôָל־ְיֵמי־לֶ֔ cו 

ת׃ ה ַוÌָùֹמֽ Vע ֵמ֖א˚ת ָ‹נ hב›ְùÍ ה ה ַוÌ֣ù˚ֶלד 32סְוùִ‹ְבִעי֙ם ָ‹ָנ֔ Vֵמ֖א˚ת ָ‹נ › ח∞ Êֶן־ֲחמ- ùְיִהי־ֹנ֕ cו 

ֶפת׃   ם ְוùֶאת־י* ם ֶאת־ח> s›ח∞ ֶאת־ ֹנ֔

ם׃  1 6 �ה ùÍָב֖נ˚ת ֻיְּל֥דÍ ָלùה Vֲאָדמù י ה~ Iנıְב ַעל־ ם ָלùֹר֖ ùָאָד֔ ל ה~ Iי־ֵהח eÔ ְיִה֙יù O2 ו Íְר֤אÌִùַו 

רÍ׃   ר Êָח* U›ל ֲא ֖Ôֹùים ִמ Úָה ַוÌִùְק֤חÍ ָלùֶה֙ם ָנ‹ִ֔ pת ה י ֹטֹב֖ [Ô ם ùָאָד֔ ùֱאלִֹהי֙ם ֶאת־Êְ֣נ˚ת ה* ְבֵני־ה*

ה 3 יùו ֵמא> ר ְוùָה֣יÍ ָימָ֔ V‡א ָבÍם ֣ה 1Áù›ַùÊְ ם ùָאָד֙ם ְלùֹעלָ֔ ùי ב* YחÍא־ָי֨ד˚ן ר ֹֽ ה ל אֶמר ְיהָו֗ ֹ֣ Ìùַו 

ה׃   ים ָ‹נ* אÊְ Í̂ני 4ְוùֶעְ‡ר9 ֹ֜ ר ָיב ן ֲא‹ֶ֨ ֲחֵרי־כֵ֗ Oם א ים ָהùֵה֒ם ְוùג\ PמÌָùÊַ ָאֶר֮ץùָב Íים ָה֣י  ַהÚְùִפלִ֞

ם׃ a·ùי ַה ם ַאְנ‹- ר ֵמùע˚ל} U›ים ֲא SרÊֹÁִùָּמה ַה mם ה ם ְוùָיְל֖דÍ ָלùה� ùָאָד֔ ùֱאלִֹהי֙ם ֶאל־Êְ֣נ˚ת ה~  פה*

ע 5 ק ר1 hר ˚ùÊ֔ת ִל ֶרץ ְוùָכל־ֵיֶ֙צ֙ר ַמְחְ‹ֹב֣ VאùÊָ ם ת ָהùָאד} hה ָרע uÊי ַר [Ô ה ְרא ְיהָו֔ \Ìùַו 
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ב ֶאל־ִלùÊֽ˚׃  Ôָ6ל־ַהÌֽù˚ם׃   ŝ ֶרץ ַוÌִùְתַע VאùÊָ ם ùָאד} ה ֶאת־ה~ י־ָע‡> eÔ ה ֶחם ְיהָו֔ 8ÚÌִùאֶמר 7 ַו ֹ֣ Ìùַו 

ֶמ‡ Cה ַעד־ר ùָאָד֙ם ַעד־Êְֵהמָ֔ ה מ� ùֲאָדמָ֔ י ה~ Iנıְ ַ֙עלùָר֙אִת֙י ֵמÊָם ֲאֶ‹ר־ ה ֶאת־ָהùָאד� ה ֶאְמחֶ֨ ְיהָו֗

ùם׃   eי ֲעִ‡ית [Ô י ִ̇ ְמ י ִנח1 [Ô ִים Vמ·ָùַעד־֣ע˚ף ַהùה׃8ְו י ְיהו* ן ùÊְֵעינ- sָצא ח ח∞ מ> ֶּלה9פ ְוùֹנ֕  ֵא֚

ְתַהֶּלJ־ֽנֹח∞׃   eים ה ùֱאלֹה9 יùו ֶאת־ה~ VֽדֹֹרתùÊְ ה ים ָהי} מ] ָ̇ יק  SËי‹ ַצ ח∞ א] ח∞ ֹנ֗ ת ֹנ֔  ַוÌ֥ù˚ֶלד 10˙˚ְלֹד֣

ֶפת׃   ם ְוùֶאת־י* ם ֶאת־ח> s›ים ֶאת־ ה ָבנ4 ח∞ ְ‹לֹ‹8 ים 11ֹנ֖ ùֱאלֹה4 י ה~ Iְפנùֶרץ ִל ת ָהùא} ָ·ח- ִ̇ ùַו 

ס׃   ֶרץ ָחמ* א ָהùא} ָּמל- ִ̇ ùית 12ַו י־ִהְ‹ח� eÔ ָתה Vה ִנְ‹ח IÚִהùֶרץ ְו ים ֶאת־ָהùא} Sְרא ֱאלֹה TÌùַו 

ֶרץ׃ ר ֶאת־ËְַרùÔ֖˚ ַעל־ָהùא* u‡Êָל־Ôָא 13ס 8Ê ֙ר‡ָÊָל־Ôָ ח∞ ̂קץ ים ְלùֹנ֗ אֶמר ֱאלֹהִ֜ ֹ֨ Ìùַו 

ֶרץ׃   ùם ֶאת־ָהùא* י ַמְ‹ִחית} ם ְוùִהְנùנ] ס ִמıְùֵניùה� ֶרץ ָחמ} uאùה ָה י־ָמְלא> eÔ י  ֲע̂‡ה ְלù֙� 14ְלùָפַנ֔

ֶפר׃   ֽÔֹùÊַ ץÍ֖חùִמùÍ ִית hÊùִמ Èù uֹאת <̇ ַפְר ה ְוùכ* Vב ֵ̇ ùה ֶאת־ַה t‡ֲע ċ ים  9Úֶפר ִק ת ֲעֵצי־ֹג֔ ב\ ה 15ֵ̇  ְוùֶז֕

ים  ùÍ Èùְ‹לֹ‹] ָ֔Êים ַאָּמ֙ה ָרְח Y·ה ֲחִמ בָ֔ ֵ̇ ùַה Jֶר ה ֹא֚ ‹ ֵמ֣א˚ת ַאּמָ֗ ֹ֧ Èù ְ‹ל Vה ֹאת C‡ֲע Ȯ ר  U›ֲא

Èù׃   ה ק˚ָמת* ה 16ַאּמ} ב} ֵ̇ ùַתח ַה UפùÍ ְעָלה Úָùה ִמùְלùמַ֔ tַכל ְ̇ ה ְוùֶאל־ַאָּמ֙ה  בָ֗ ֵ̇ ùה ַל t‡ֲע Ȯ ַהר ׀   ֹצ֣

ùָה׃   �ֲע‡ ċ ים  ם ùÍְ‹ִל‹9 [Ìם ְ‹ִנSÌ ִ̇ ְח ַ̇ ים  4‡ ָ̇  Èù 8ËִצùÊְ17 ל ַמִ֙י֙םÍÊַּ֥מùיא ֶאת־ַה י ִהְנùִנ֩י ֵמבִ֨  ַוùֲאִנ֗

Genesis 1:1-11:26

15



ֶרץ  ל ֲאֶ‹ר־ùÊָא} ֥Ôֹ ִים Vמ·ָùַחת ַה 1̇ ùים ִמ ֔Ìִח∞ ַחÍ֣ר ֙̊ ùÊר ֲאֶ‹ר־ ָ֗‡Êָל־Ôָ ת Iח›ַùֶרץ ְל ַעל־ָהùאָ֔

ע׃   י18�ùִיְגו* Cי־ָבנ a›ְנùÍ �ù ְ̇ י�ù ְוùִאְ‹ yָבנùÍ ה ָ֕̇ ה ַא בָ֔ ֵ̇ ùָבאָת֙ ֶאל־ַהùÍ Jù V̇ ùי ִא י ֶאת־Êְִרית9  ַוùֲהִקֹמת]

Jù׃   *̇ ר 19ִא Jù ָזכ> V̇ ת ִא ה ְלùַהֲחֹי֣ ב} ֵ̇ ùיא ֶאל־ַה ב] ָ̇ ל  ֛Ôֹùִים ִמ Tר ְ‹נ ָ֞‡Êָל־Ôָù eַחי מù  ùÍִמÔָùל־ָה֠

ְהֽיÍ׃   eה י ùהùÍ20 Íְנֵקב} pִמינùה ְל ùֲאָדמ} ֶמ‡ ה~ Uל ר ֛Ôֹùִמ Èù ùהùÍ Íִמן־ַהÊְùֵהָמ֙ה ְלùִמיָנ֔  ֵמùָהù֣ע˚ף ְלùִמיֵנ֗

ֲחֽי˚ת׃   cהùְל �ùי Cֵאל Íא ֹ֥ ל ָיב ֛Ôֹùִים ִמ Tל 21ְ‹נ ָאכֵ֔ ר י� t›ֲאָכל֙ ֲא cל־מÔָùִמ �ùה ַקח־ְל 8̇  ְוùַא

ה׃   ם ְלùָאְכל* Cהùָלùְו �ùה ְל י�ù ְוùָהי> ̇} ֵאל� ים 22ְוùָאַסְפ ה ֹא֛תù˚ ֶאלֹה9 <Íר ִצ ùֹכל ֲא‹ֶ֨ ֠Ôְ ∞ח ַע‡ ֹנ֑ 1Ìùַו 

ה׃ ן ָע‡* -Ôס 

י1  7 יק ְלùָפנ1 [Ëיִתי ַצ Sָרא �ùי־ֹאְת eÔ ה Vב ֵ̇ ùֶאל־ַה �ùיְתÊֵָכל־ùה ְו <̇ א־ַא ֹֽ Ê ∞ח אֶמר ְיהָו֙ה ְלùֹנ֔ ֹ֤ Ìùַו 

ה׃   �Îùר ַה˚Ë֥ùÊַ2 ˚ù ֑̇ י‹ ְוùִאְ‹ Pה א ה ִ‹ְבע} ח־ְל�ù ִ‹ְבע> ַ̃ ė ה  ה ַהÏְùה˚ָר֗ ל ׀ ַהÊְùֵהמ8 ֣Ôֹùִמ 

ù˚׃   ֽ̇ י‹ ְוùִאְ‹ ִים א] וא ְ‹נ1 Sה ה א ְטֹהר> ֹ֣ ֶ‹ר ל ה ֲא֠ ה ùÍ3ִמן־ַהÊְùֵהמָ֡ ִים ִ‹ְבע> ם ֵמù֧ע˚ף ַהùָ·מ� \Á 

ֶרץ׃   י ָכל־ָהùא* ַרע ַעל־ıְנ- Cת ז˚Ìַ֥חùה ְל VְנֵקבùÍ ר ה ָזכ8 ֹנִכ֙י 4ִ‹ְבע} ה א* ים ֜ע˚ד ִ‹ְבעָ֗  Ôִ֩י ְלùָימִ֨

ר  t›֙ם ֲאÍְיקùל־ַהÔָת־ �יִתי א ְיָלה ùÍָמחִ֗ Vים ל ים ֔י˚ם ְוùַאְרÊָע9 PעÊֶָרץ ַאְר יר ַעל־ָהùאָ֔ Pַמְמט
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ה׃   ùֲאָדמ* י ה~ ל ıְנ- יִתי ֵמùע1 ה׃  5ָע‡ִ֔ ùהÍ ְיהו* {Íל ֲאֶ‹ר־ִצ ח∞ ùÔְֹכ֥ ַע‡ ֹנ֑ 1Ìùֵמ֖א˚ת6 ַו › ח∞ Êֶן־‹-  ְוùֹנ֕

ֶרץ׃   ִים ַעל־ָהùא* ה מ1 ה ְוùַהùַּמÍÊ֣ל ָהָי֔ V7ָ‹נ ˚ù ֖̇ יùו ִא uי־ָבנ a›ְנùÍ ˚ù ֧̇ ח∞ ùÍָ֠בָניùו ְוùִאְ‹ בÄ ֹנ֗ 8Ìùַו 

י ַהùַּמÍÊֽל׃   י מ- sנıְùה ִמ Vב ֵ̇ ùה 8ֶאל־ַהÚָù Cר ֵאינ U›ה ֲא Êְùֵהמָ֔ ה ùÍִמן־הַ֨  ִמן־ַהÊְùֵהָמ֙ה ַהÏְùה˚ָר֔

ה׃   ùֲאָדמ* ‡ ַעל־ה* sל ֲאֶ‹ר־ֹרמ ן־ָהù֔ע˚ף ְוùֹכ֥ ה ùÍמִ֨ Vח∞ 9ְטֹהר אÍ ֶאל־ֹנ֛ dÊ ִים ִים ְ‹ַנ֜  ְ‹ַנ֨

ים ֶאת־ֽנֹח∞׃   ה ֱאלֹה9 <Íר ִצ y›ֲאù cÔ ה VְנֵקבùÍ ר ה ָזכ8 ב} ֵ̇ ùי 10ֶאל־ַה IמùÍ ים ת ַהÌָùמ4 י ְלùִ‹ְבע\ ùְיה9 cו 

ֶרץ׃   י 11ַהùַּמÍÊ֔ל ָה֖יÍ ַעל־ָהùא* ֶד֙‹ ַהùֵ·ִנ֔ ח∞ ùÊַֹח֨ ת ֵ‹‹־ֵמ֤א˚ת ָ‹ָנ֙ה ְלùַחÌֵי־ֹנ֔  ùÊְִ‹ַנ֨

ִים  ת ַהùָ·מ1 ֥Êֲֹאֻרùה ַו ָ֔Ê֣ה˚ם ַר ְ̇ ל־ַמְעְיֹנ֙ת  *Ô Í֙ה ִנְבְקע ֗Îֶùם ַה˚Ì֣ùÊַ ›ֶד ר ֖י˚ם ַלùֹח֑ ה־ָע‡> ùÊְִ‹ְבע*

חÍ׃   *̇ ְיָלה׃  12ִנְפ ים ל* ים ֔י˚ם ְוùַאְרÊָע9 PעÊֶָרץ ַאְר Vאùם ַעל־ָה›ֶ CÁùי ַה ùְיה] cם 13 ו˚Ì֤ùֶצם ַה  ùÊְעֶ֨

ה׃   ב* ֵ̇ ùם ֶאל־ַהù {̇ יùו ִא uי־ָבנ a›ת ְנ›ֶ ֹ֧ ח∞ ùÍְ‹ל ֶ‹ת ֹנ֗ Iאùח∞ ְו ֶפת Êְֵני־ֹנ֑ Cיùם ָו ח∞ ְוùֵ‹ם־ְוùח> א ֹנ֔ 8Ê ֙הÎֶùַה

ֶרץ 14 ‡ ַעל־ָהùא} ֶמ‡ ָהùֹרמ- yרùָכל־ָהùְו Èù Èù ְוùָכל־ַהÊְùֵהָמ֙ה ְלùִמיָנ֔ ה ְלùִמיָנ֗ 8Ìַחù cָכל־הùָּמה ְו  הֵ֜

ף׃   ל ִצı֥˚ר Ôָל־Ôָנ* ֖Ôֹ Íהù ùהÍ ְוùָכל־ָהù֣ע˚ף ְלùִמיֵנ֔ pִמינùִים 15ְל fה ְ‹נ Vב ֵ̇ ùח∞ ֶאל־ַה אÍ ֶאל־ֹנ֖ ֹ֥  ַוÌָùב

ים׃   eÌח∞ ַחÍ֥ר ˚ùÊ֖ר ֲאֶ‹ר־ ָ֔‡Êָùל־ַהÔָù16ְ‹ַנִ֙י֙ם ִמ Íא ָ֔Ê ֙ר‡ָÊָל־Ôָùה ִמ ר ùÍְנֵקב� ים ָזכָ֨  ְוùַהÊָùאִ֗
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ֲעֽדù˚׃   cÊ ה ר ְיהו} ֥ÁְֹסÌִùים ַו ה ֹא֖תù˚ ֱאלֹה4 <Íר ִצ y›ֲאù cÔ17 ים ֖י˚ם י ַהùַּמÍÊ֛ל ַאְרÊָע] ùְיה� cו 

ֶרץ׃   ל ָהùא* hעùָרם ֵמ {̇ ùה ַו בָ֔ ֵ̇ ùֶאת־ַה Í֙א‡ְÌִùִים ַו ֶרץ ַוÌִùְרÍÊ֣ ַהùּמַ֗ Vאùִים 18ַעל־ָה  ַוÌִùְגÊְ֥רÍ ַהùּמ�

ִים׃   י ַהùּמ* ה ַעל־ıְנ- ב} ֵ̇ ùַה Jֶל -̇ ùֶרץ ַו Vאùד ַעל־ָה ד 19ַוÌִùְרÍÊ֥ ְמֹא֖ ד ְמֹא֖ ְב֛רÍ ְמֹא֥ *Á ִים  ְוùַהùּמַ֗

ִים׃   ַחת Ôָל־ַהùָ·מ* 1̇ ים ֲאֶ‹ר־ ùָהִרי֙ם ַהÁְùֹבהִ֔ ֶרץ ַוùְיֻכÔָ ÍÛ֗ל־ה� Vאùֶעְ‡̂רה 20ַעל־ָה ›  ֲחמֵ֨

ים׃   eָהרùֶה ÍÛְ֖יֻכùִים ַו Vּמùַה Íְב֖רÁָ ְעָלה ֶרץ 21ַאָּמ֙ה ִמùְלùמַ֔ ‡ ַעל־ָהùאָ֗ Iֹרמùר ׀ ָה 8‡Êָל־Ôָ ע  ַוÌִùְגַו֞

ם׃   ל ָהùָאד* ֶרץ ְוùֹכ֖ Vאùץ ַעל־ָה Iר·ֹùֶרץ ַה C·ùָכל־ַהùְבùÍ ה ֔Ìַָחù ל ֲאֶ‹֩ר ùÊָ22֤ע˚ף ùÍַבÊְùֵהָמ֙ה ùÍב\ ֡Ôֹ 

תÍ׃   aה מ ָרב} ר ùÊֶח* U›ל ֲא ֛Ôֹùו ִמùי ָ֗ıַאùÊְ ים ֜Ìִח∞ ַחÍר ׀23ִנְ‹ַמת־֨ר t›ם ׀ ֲאÍְי֣קùל־ַהÔָת־ �ַמח א ֜Ìִùַו 

ֶרץ  Vאùִמן־ָה Íָּמ֖חÌִùִים ַו ם ַעד־Êְֵהָמ֙ה ַעד־ֶרֶ֙מ‡֙ ְוùַעד־֣ע˚ף ַהùָ·מַ֔ ה ֵמùָאד� ùֲאָדמָ֗ י ה~ Iנıְע∞ל־

ה׃   ב* ֵ̇ ùÊַ ˚ù ֖̇ ר ִא U›ֲאù cח∞ ו ֶאר ַאJ־ֹנ֛ d·ִיùת ֽי˚ם׃ 24ַו ים ùÍְמא1 ֶרץ ֲחִמ·] Vאùִים ַעל־ָה  ַוÌִùְגÊְ֥רÍ ַהùּמ1

ה1 8 Vב ֵ̇ ùÊַ ˚ù ֖̇ ר ִא U›ה ֲא ùַחÌָ֙ה ְוùֶאת־Ôָל־ַהÊְùֵהמָ֔ cל־הÔָ ̂אתùח∞ ְו ר ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ֹנ֔ ֤ÔְֹזÌִùַו 

ִים׃   ÍÔ ַהùּמ* ֖›ֹÌָùֶרץ ַו ים ֙רÍח֙∞ ַעל־ָהùאָ֔ ר ֱאלֹה] ת 2ַוÌַùֲעבֵ֨ ֖Êֲֹאֻרù c֔ה˚ם ו ְ̇ ת  ְכרÍ֙ ַמְעְיֹנ֣ *ÛÌִùַו 

ִים׃   ֶ‹ם ִמן־ַהùָ·מ* CÁùא ַה ִים ַוÔָÌִùל- Vמ·ָù3ַהÍְחְס֣רÌַùב ַו˚›֑ùָו J˚ֶרץ ָה֣ל ל ָהùא} hעùִים ֵמ בÍ ַהùּמ� �›Ìָùַו 
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ת ֽי˚ם׃   ים ùÍְמא1 ה ֲחִמ·] ִים ִמùְקצֵ֕ ר ֖י˚ם4ַהùּמַ֔ י ùÊְִ‹ְבָעה־ָע‡> ֶד‹ ַהùְ·ִביעִ֔ ָב֙ה ùÊַֹח֣ ֵ̇ ùַנח ַה �̇ ùַו 

ט׃   י ֲאָרר* ל ָהר- ֶד‹ ע1 ùֲעִ‡יִר֙י 5ַלùֹח֑ ~Ê י ùֲעִ‡יר4 ֶד‹ ה~ ד ַהùֹח֣ ִים ָהיÍ֙ ָה֣ל˚J ְוùָח֔ס˚ר ע1  ְוùַהùּמַ֗

ים׃   eָהרù י ה� ֶד‹ ִנְר֖אÍ ָרא‹- ד ַלùֹח֔ ח∞ ֶאת־ַחּ֥ל˚ן ùÊְ6ֶאח8 ח ֹנ֔ \̇ ים ֑י˚ם ַוÌִùְפ PעÊָץ ַאְר s̃ ùי ִמ ùְיהִ֕ cו 

ה׃   ר ָע‡* U›ה ֲא ב} ֵ̇ ùל 7ַה hעùִים ֵמ ֶ‹ת ַהùּמ1 ב ַוÌֵù̂צא ָיצ˚֙א ָוù֔‹˚ב ַעד־ְיֹב֥ pֹערù ח ֶאת־ה~  ַוùְיַ‹ּל1

ֶרץ׃   ה׃  8ָהùא* ùֲאָדמ* י ה~ ל ıְנ- ִים ֵמùע1 ּלÍ ַהùּמַ֔ ù˚ ִלùְרא˚֙ת ֲהùק\ ֑̇ ה ֵמùִא ח ֶאת־ַהÌù˚נ} hְיַ‹ּלùַו 

י 9 Iנıְִים ַעל־ ה Ôִי־מ1 בָ֔ ֵ̇ ù֙ו ֶאל־ַהùב ֵאָלי›ָ �̇ ùַו Èù ה ָמ֜נ˚ח∞ ְלùַכף־ַרְגלָ֗ א־ָמְצָא֩ה ַהÌù˚ָנ֨ ֹֽ  ְוùל

ה׃   ב* ֵ̇ ùו ֶאל־ַהùי Èù ֵאל} uא ֹאת ùָה ַוÌָùב- חֶ֔ ָ̃ Ìִùַו ֙̊ ח ָיד fל›ְÌִùֶרץ ַו Vאùת 10ָכל־ָה hֶחל ֔ע˚ד ִ‹ְבע 8Ìùַו 

ה׃   ב* ֵ̇ ùה ִמן־ַה ח ֶאת־ַהÌù˚נ} hֶסף ַ‹ּל ֛Ìֹùים ַו ים ֲאֵחר4 ֶרב 11ָימ9 ת עֶ֔ Iעùָנ֙ה ְל˚Ìùו ַהùי א ֵאל� ֹ֨ ב ָ̇ ùַו 

ֶרץ׃   ל ָהùא* hעùִים ֵמ ּלÍ ַהùּמ1 hי־קÔִ ∞ח ַדע ֹנ֔ IÌùָה ַוùי ף ùÊְפ4 ִית ָטר8 ה ֲעֵלה־ז1 -Úִהùֶחל ֔ע˚ד 12ְו 8ÌÌִùַו 

יùו ֽע˚ד׃   ה ‹Íב־ֵאל} א־ָיְספ> ֹֽ ה ְוùל ים ַוùְיַ‹ַּל֙ח ֶאת־ַהÌù˚ָנ֔ ים ֲאֵחר4 ת ָימ9 hת 13ִ‹ְבע ùְיִהי ùÊְַאחַ֨ cו 

ח֙∞  ַסר נֹ֨ �Ìùֶרץ ַו Vאùל ָה ִים ֵמùע\ ְר֥בÍ ַהùּמ1 ֶד‹ ח* ד ַלùֹח֔ ùִרא‹˚֙ן ùÊְֶאח8 ~Ê ה ְוùֵ‹‹־ֵמ֜א˚ת ָ‹ָנ֗

ה׃   ùֲאָדמ* י ה~ ְר֖בıְ Íנ- ה ח~ -Úִהùְרא ְו ֕Ìַùה ַו בָ֔ ֵ̇ ùה ַה Iה 14ֶאת־ִמְכס dְבע›ִùÊְ י ֶד֙‹ ַהùֵ·ִנ֔  ùÍַבùֹח֨
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ֶרץ׃ ה ָהùא* ֶד‹ ָיְב‹} ים ֖י˚ם ַלùֹח֑ Sֶעְ‡רùר׃  15סְו ח∞ ֵלùאֹמֽ ים ֶאל־ֹנ֥ ר ֱאלֹה9 -Êְיַדùא 16 ַו sצ 

Jù׃   *̇ י�ù ִא Cי־ָבנ a›ְנùÍ �ùי UָבנùÍ �ù ְ̇ ה ְוùִאְ‹ ָ֕̇ ה ַא Vב ֵ̇ ù17ִמן־ַה �ù ְ̇ ר־ִא �ה ֲא‹ ֨Ìַָחùל־ַהÔָ 

 Jù V̇ א] ִא Iֶרץ ה˚ֵצא [ַהְיצ ‡ ַעל־ָהùא} ֶמ‡ ָהùֹרמ- yרùָכל־ָהùְבùÍ ה uֵהמÊְùַבùÍ ֧ע˚ףùÊָ ר ָ֗‡Êָל־Ôָùִמ

ֶרץ׃   ֶרץ ùÍָפ֥רÍ ְוùָר֖בÍ ַעל־ָהùא* ְר֣צÍ ָבùאָ֔ ~›ù׃  18ְו˚ù ֽ̇ יùו ִא י־ָבנ} a›ְנùÍ ˚ù ֥̇ יùו ְוùִאְ‹ uָבנùÍ ∞ח ֵצא־ֹנ֑ sÌùַו 

19 Íם ָיְצ֖א ֵתיùהֶ֔ ֶרץ ְלùִמְ‹ıְֹח֣ Vאùַעל־ָה ‡ Iל ר˚מ ֖Ôֹ ֔ע˚ףùָכל־ָהùֶרֶ֙מ‡֙ ְוùל־ָהÔָ ה ֗Ìַָחù cל־הÔָ 

ה׃      ב* ֵ̇ ù֣ע˚ף20ִמן־ַהùל֙ ָהÔֹùִמùÍ ה ה ַהÏְùה˚ָר֗ ל ׀ ַהÊְùֵהמ8 ֣Ôֹùח ִמ ַ֞̃ Ìִùה ַו Vיהוù cח∞ ל sÊח∞ ִמְז ֶבן ֹנ֛ [Ìùַו 

ח∞׃   aÊִּמְזùÊַ ת ֹ֖ ַעל ֹעל hÌùר ַו ה ֶאל־ִלùÊ֗˚ 21ַהÏָùֹה֔ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ Ìùיֹחח֒∞ ַוÚִùיח∞ ַה Iַרח ְיהָו֮ה ֶאת־ר 8Ìùַו 

יùו  VֻערÚְùע ִמ ם ר1 uָאדùב ָה mֶצר ל Iי י ֠Ôִ ם ùָאָד֔ ùֲאָדָמ֙ה Êֲַע֣בÍר ה~ ל ֤ע˚ד ֶאת־ה* ִסף ְלùַקּלֵ֨ א־ֹא֠ ֹֽ ל

יִתי׃  e‡ר ָע U›ֲאù cÔ י ף ֛ע˚ד ְלùַהÔ֥˚ת ֶאת־Ôָל־ח1 א־ֹאס] ֹֽ ְוùל

ם 22 ר ָוùֹח֜ ùָקִציר ְוùֹק֨ ַרע ְו֠ ֶרץ  ֶז֡ Vאùי ָה Iל־ְימÔָ ד ֹע֖

תÍ׃   ֽÊֹ›ְא ִי ֹ֥ ְיָלה  ל ֶרף  ְוù֥י˚ם ָוùל1 ִיץ ָוùֹח֛ Tקùְו

ֶרץ׃  1 9 ם ıְ֥רùÍ Íְר֖בùÍ Íִמְל֥אÍ ֶאת־ָהùא* yהùאֶמר ָל ֹ֧ Ìùו ַוùי VנÊֶָאת־ùח∞ ְו ים ֶאת־ֹנ֖ ֶרJ ֱאלֹהִ֔  ַוùְיב8

Genesis 1:1-11:26

20



ר 2 ִים ùÊְֹכל֩ ֲא‹ֶ֨ Vמ·ָùל־֣ע˚ף ַהÔָ ל ֶרץ ְוùע1 ת ָהùאָ֔ \Ìל־ַחÔָ ל ה ַע֚ ְהֶי֔ eֶכ֙ם יù ְ̇ ם ְוùִח zכùמ˚ַרֲאùÍ 

נÍ׃   *̇ ם ִנ UכùֶיְדùÊְ ם {Ìùי ַה ה ùÍְֽבùָכל־Ëְג- uֲאָדמù ‡ ה~ ְרֹמ֧ ה 3ִ̇ Cם ִיְהי Uכùי ָל ר הÍא־חַ֔ t›ל־ֶרֶ֙מ‡֙ ֲאÔָ 

ל׃   ֽÔֹם ֶאת־ Cכùי ָל ִ̇ hב ָנת‡ֶ ֶרק עֵ֔ tיùÔְ ה Vָאְכלù׃  4ְלÍל aכÄא ת ֹ֥ ר ùÊְַנְפ֥‹ù˚ ָד֖מù˚ ל ָ֕‡Êָ־Jַא 

י‹ 5 P֙ד אÌַùם ִמ ùָאָד֗ ד ה~ \ÌùִמùÍ ÍÚù ה ֶאְדְר‹� {Ìל־ַחÔָ ד hÌùִמ › ֵתיùֶכ֙ם ֶאְדֹר֔ ם ְלùַנְפֹ‹ֽ zכùְמËִֶאת־ J  ְוùאַ֨

ם׃  ùָאד* ֶפ‹ ה~ Uֶאת־נ › יùו ֶאְדֹר֖ ָאחִ֔

6 J pִיָ·פ ˚ù֣מËָ ם ùָאד} ~Ê  ם ùָאָד֔ ם ה~ \Ë ֵפ�›ֹ

ם׃  ה  ֶאת־ָהùָאד* ים ָע‡} ֶלם ֱאלֹהִ֔ tצùÊְ י ֚Ôִ

Èù׃7 ֶרץ ùÍְרבÍ־ב* ם ıְ֣רùÍ Íְר֑בÍ  ִ‹ְר֥צÍ ָבùא} Ċ  סְוùַא

ר׃  8 ù˚ ֵלùאֹמֽ ֖̇ יùו ִא ח∞ ְוùֶאל־Êָנ> אֶמר ֱאלִֹהי֙ם ֶאל־ֹנ֔ ֹ֤ Ìùי 9 ַוù ים ֶאת־Êְִרית9 Sי ֵמק י ִהְנùנ]  ַוùֲאִנ֕

ם׃   �ֲחֵריùכ cם א Cכùת־ַזְרֲע �ם ְוùא ùכ� ְ̇ ה 10ִא uֵהמÊְùÊַ ֧ע˚ףùÊָ ם ùכֶ֔ ְ̇ ר ִא t›֙ה ֲאÌַָחù cֶפ‹ ה zל־נÔָ ת  ְוùאֵ֨

ֶרץ׃   ת ָהùא* hÌל ַח ה ְלùֹכ֖ בָ֔ ֵ̇ ùי ַה Iל֙ ֹיְצאÔֹùם ִמ ùכ� ְ̇ ֶרץ ִא ת ָהùא} hÌָכל־ַחùְבùÍֽ11 י Yֲהִקֹמתùַו 

ה ֛ע˚ד ַמÍÊ֖ל  Uא־ִיְהי ֹֽ י ַהùַּמÍÊ֑ל ְוùל Iּמùר ֖ע˚ד ִמ u‡Êָל־Ôָ ת mרÔָא־ִי ֹֽ ם ְוùל ùכֶ֔ ְ̇ ֶאת־Êְִריִתù֙י ִא
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ֶרץ׃   ת ָהùא* ם 12ְלùַ‹ח- יֵניùכֶ֔ IבùÍ ֙יùיִנÊֵ ן י ֹנתֵ֗ Pִרי֙ת ֲאֶ‹ר־ֲאנÊְùאת ֽא˚ת־ַה ֹ֤ ים ז אֶמר ֱאלֹהִ֗ ֹ֣ Ìùַו 

ם׃   ת ע˚ל* ם ְלùֹדֹר֖ ùכ� ְ̇ ר ִא t›ה ֲא {Ìֶפ‹ ַח Uל־נÔָ ין ְיָת֙ה ùÍ13ב| ן ְוùה* Vָענù �Ê י ִ̇ ùי ָנת1 ִ֕̇  ֶאת־ַקְ‹

ֶרץ׃   ין ָהùא* ùי ùÍב- ית Êֵינ9 ֶ‹ת 14ְלù֣א˚ת Êְִר֔ C̃ ùה ַה ֶרץ ְוùִנְרֲאת> Vאùן ַעל־ָה ùי ָענ} ְננ] cעùÊְ ה  ְוùָהָי֕

ן׃   ר ùÊֶ15ָענ* V‡Êָָכל־ùÊְ ה {Ìֶפ‹ ַח Uל־נÔָ ין ם ùÍב| יֵניùכֶ֔ IבùÍ ֙יùיִנÊֵ ר z›י ֲאù י ֶאת־Êְִריתִ֗ Ṗ  ְוùָזַכְר

ר׃   *‡Êָל־Ôָ ת sח›ַùל ְלÍÊַ֔מùַּמִ֙י֙ם ְלùה ֤ע˚ד ַה ְהֶי֨ eא־י ֹֽ יùָה 16ְוùל ן ùÍְרִאיתִ֗ Vָענù �Ê ת›ֶ C̃ ùה ַה  ְוùָהְית>

ֶרץ׃   ר ַעל־ָהùא* U›ר ֲא {‡Êָָכל־ùÊְ ה ֔Ìֶָפ‹ ַח tל־נÔָ ֵבי֙ןùÍ ים ין ֱאלֹהִ֔ IÊ ם ית ע˚לָ֔ PרÊְ ֙רÔְֹזùִל

ר 17 U›ר ֲא {‡Êָל־Ôָ ין ùי ùÍב- ִתי Êֵיִנ֕ ר ֲהִקֹמ֔ t›ִרי֙ת ֲאÊְùאת ֽא˚ת־ַה ֹ֤ ח∞ ז ים ֶאל־ֹנ֑ אֶמר ֱאלֹה9 ֹ֥ Ìùַו 

ֶרץ׃  פַעל־ָהùא*

ַען׃  18 י ְכנ* ם ֖הÍא ֲאב] ֶפת ְוùחָ֕ Vיùם ָו ם ְוùח8 s› ה בָ֔ ֵ̇ ùְֹצִאי֙ם ִמן־ַהÌֽùח∞ ַה ְה֣יÍ ְבֵני־ֹנ֗ eÌùה 19 ַו  ְ‹לֹ‹>

ֶרץ׃   ה ָכל־ָהùא* ְפצ> ֶּלה נ* sאùֵמùÍ ∞ח ֶּלה Êְֵני־ֹנ֑ sֶרם׃  20א *Ô ע 1ÏÌִùה ַו Vֲאָדמù י‹ ה~ Pח∞ א ֶחל ֹנ֖ <Ìùַו 

ùה׃  21 ֹֽ ל ùÊְ֥ת˚J ָאֳהל 1ÁְתÌִùר ַו VÔ›ְÌִùִין ַו 1Ìùִמן־ַה ְ̇ ›ְ -Ìùת 22 ַו ת ֶעְרו\ sַען א י ְכַנ֔ Pם ֲאב ְרא ָח֚ ֗Ìַùַו 

יùו ùÊַֽחÍץ׃   י־ֶאח} aנ›ְùד ִל -ÁÌַùו ַוùי ם 23ָאב4 tַעל־ְ‹כ Í֙ימ ִ֨‡Ìָùה ַו ֶפת ֶאת־ַהùִ‚ְמלָ֗ ם ָוùֶי֜ ֩ח ‹ֵ֨ ַ̃ Ìִùַו 
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א ֹ֥ ם ל Cהùת ֲאִבי hֶעְרוùית ְו ִ֔Úַר ם ùÍְפֵניùֶה֙ם ֲאֹח֣ ת ֲאִביùה� ת ֶעְרו\ sא ÍÛְ֕יַכùית ַו ִ֔Úַר ְלכÍ֙ ֲאֹח֣ aÌùם ַו ְ‹ֵניùהֶ֔

ן׃  24ָרֽאÍ׃   ט* ָ̃ ùַה ˚ù֥נÊְ ˚ùה־֖ל‡ָ ת ֲאֶ‹ר־ע> ַדע א| ֕Ìֵùַו ˚ùי֑נÌֵùח∞ ִמ יֶקץ ֹנ֖ [Ìùאֶמר 25 ַו ֹ֖ Ìùַו 

יùו׃                    ה ְלùֶאח* Uְהי eים  י ֶבד ֲעָבד9 Uַען  ע VנÔְ רÍאֶמר 26ָא֣ר ֹ֕ Ìùַו 

ùמ˚׃   ֶבד ל* Uַען ע י ְכנ1 ם  ִוùיה] p› ֵהי ֹ֣ ה  ֱאל Êָ֥רJÍ ְיהֹו}

ùמ˚׃  27 ֶבד ל* Uַען ע י ְכנ1 ם  ִוùיה] p›ֳהֵלי־ ן ùÊְא* ֖Ôֹ›ְִיùֶפת  ְו ְ̇ ֱאלִֹהי֙ם ְלùֶי֔ ְפ fי

ה׃  28 ים ָ‹נ* ùֲחִמ·9 cה ו ‹ ֵמא˚֙ת ָ‹ָנ֔ ֹ֤ ר ַהùַּמÍÊ֑ל ְ‹ל ח∞ ַאח\ ùְיִחי־ֹנ֖ cע29 ו f› ְ̇ ח∞  ְהיÔָ Í֙ל־ְיֵמי־ֹנ֔ eÌùַו 

ת׃ ה ַוÌָùֹמֽ Vים ָ‹נ ה ַוùֲחִמ·9  פֵמא˚֙ת ָ‹ָנ֔

ר ַהùַּמÍÊֽל׃  1 10 hים ַאח ם Êָנ9 yהùָל Íְל֥דÍָÌִùֶפת ַו Vיùם ָו ם ח8 s› ∞ח ת Êְֵני־ֹנ֔  ְוùֵאֶּ֙ל֙ה ˙˚ְלֹד֣

ס׃ 2 ֶ‹J ְוùִתיר* CמùÍ ל Vֻתבùן ְו י ְוùָיו8 ֶמר ùÍָמ֔ג˚ג ùÍָמד1 ֣Áֹ ֶפת י ֶי֔ IנÊְ 3 ת ז ְוùִריפ1 hנÔֲ›ְֶמר ַא ֑Áֹ י sְבנùÍ 

ה׃   ים׃  4ְוùֹתַגְרמ* eֹדָדנùים ְו 9̇ Ôִ ›י ה ְוùַתְר‹4 ן ֱאִלי‹8 י ָיו} ùֵאֶּלה ִנְפְר֞דÍ ִאÌ̂י ַהÁù˚ִי֙ם ùÍ 5ְבנ-  ֵמ֠

ם׃ �ùם ùÊְג˚ֵיùה י‹ ִלùְלֹ‹֑נù˚ ְלùִמְ‹ıְֹחת} ùם א9 ִים ùÍ֥פÍט ùÊְ6ַאְרֹצתָ֔ ם ùÍ ›ÍÔִ֥מְצר1 Vי ח sְבנùÍ 

ַען׃   ן׃ùÍ7ְכנ* א ùÍְדד* ה ְ‹ב> י ַרְעמ} א ùÍְבנ- Vכ ְ̇ ה ְוùַסְב ה ְוùַרְעמ} <̇ ה ְוùַסְב ùֲחִוילָ֔ cְסָב֙א ו ›Íי ֔כ IְבנùÍ 
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ֶרץ׃  8 ר ùÊָא* ֖ÊֹÁִ ְה֥י˚תù ל ל� ד ֣הÍא ֵהחֵ֔ ד ֶאת־ִנְמֹר֑ י 9 ְוù֖כÍ‹ ָיל\ Iְפנùִיד ִל ר־צ1 ֽÊֹה ִג  ֽהÍא־ָהי>

ה׃   י ְיהו* ִיד ִלùְפנ- ד Ê֥Áִ˚ר צ1 ר ùÔְִנְמֹר֛ ָאמַ֔ a֙ן יÔֵה ַעל־ Vל 10ְיהו ̊֙ Êָבֶ֔ ù˙ית ַמְמַלְכ Y›י ֵרא הִ֨ ְ̇ ùַו 

ר׃   ֶרץ ִ‹ְנע* CאùÊְ ה pַכְלנùד ְו \Ôַאùְו Jֶר Cאùה 11ְו יְנֵו֔ Pֶ֙ב֙ן ֶאת־נÌִùר ַוÍ·֑א ַא וא ָיצ8 ֶרץ ַהùה9  ִמן־ָהùא>

ַלח׃   *Ôֶאת־ùיר ְו ת ע9 ה׃ 12ְוùֶאת־ְרֹחֹב֥ יר ַהÁְùֹדל* וא ָהùע] ַלח ה9 VÔ ין IבùÍ ה sיְנו eין נ -Ê ֶסן ùֶאת־ֶר֔  ו�

ים׃  13 eח ֻ̇ ים ְוùֶאת־ַנְפ ים ְוùֶאת־ְלָהב9 Sֶאת־ֲעָנמùים ְו ד ֶאת־לÍד� ִים ָילַ֞  ùÍִמְצַר֡

ים׃14 ėֹר ים ְוùֶאת־Ôְַפ 9̇ ם ıְִלְ‹ u·ùִמ Íר ָיְצ֥א ים ֲא‹ֶ֨ ים ְוùֶאת־Ôְַסֻלחִ֗ ùֶאת־ıְַתֻרסִ֞  ס ו�

ת׃  15 aֶאת־חùְו ˚ùֹכ֖רÊְ ן ד ֶאת־ִציֹד֥ ַען ָיל� י׃ùÍ 16ְכַנ֗ e›ÁְָרÁִùת ַה sאùי ְו ùֱאֹמִר֔  ְוùֶאת־ַהùְיבÍִס֙י ְוùֶאת־ה8

י׃  17 eינÛִùֶאת־ַהùי ְו ùַעְרק9 cֶאת־הùי ְו [Íִחù cֶאת־הùי 18 ְו ùֲחָמת4 cֶאת־הùי ְו ָמר9 ְ̂ ùֶאת־ַהùי ְו ùַאְרָוד]  ְוùֶאת־ה~

י׃   eַנֲענÔְù c֖ח˚ת הıְ›ְִמ Íצ ר ָנֹפ֔ ה 19ְוùַאח\ VÎה ַעד־ַעùָר ה ְגר} ן Êֲֹאùכ> יֹד֔ ִ̂ ùַנֲעִנ֙י ִמÔְù cל הÍ֤בÁְ י ùְיהִ֞ cו 

ַ‹ע׃ ם ַעד־ל* ה ùÍְצֹבי9 ה ְוùַאְדמ> uֲעֹמרùה ַוùָמ ה ְסֹד֧ ùם Êֹ20ֲאùכָ֞ ם ְלùִמְ‹ıְֹחת} ֶּלה ְבֵני־חָ֔ Iא 

ם׃ �ùם ùÊְג˚ֵיùה ùם ùÊְַאְרֹצת} Vֹנת י 21סִלùְלֹ‹ֽ ֶבר ֲאח9 ד Áַם־֑הÍא ֲאִב֙י Ôָל־Êְֵני־עֵ֔ ם ֻיּל1 -›ùְלùÍ 

ֶפת ַהÁָùֽד˚ל׃   Uם׃  22י ùֲאר* cד וÍ֥לùד ְו ם ְוùַא֑·Íר ְוùַאְרıְַכ‹1 ם ֵעיל8 s› י ם ֥עÍץ Êְ 23נ- Vי ֲאר sְבנùÍ 
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‹׃   Oמùֶתר ָו Uגùל ְוÍ֖חùֶבר׃  24ְו aד ֶאת־ע hַלח ָיל C›ùַלח ְו V›ד ֶאת־ ד ָיל\ ֶבר 25 ְוùַאְרıְַכ‹1  ùÍְלùע-

ן׃   יùו ָיְקט* ם ָאח9 -›ùֶרץ ְו ה ָהùאָ֔ י ְבùָיָמיù֙ו ִנְפְלג8 YÔ ֶלג ֶ֗ı ד ùֶאחָ֞ ם ה~ I› ים י ָבנ4 Iד ְ‹נ ן 26ֻיּל1  ְוùָיְקט8

ַרח׃   ֶות ְוùֶאת־י* ֶלף ְוùֶאת־ֲחַצְרמ} V›ֶאת־ùד ְו ד ֶאת־ַאְלמ˚ד} ל 27ָילַ֔ ם ְוùֶאת־אÍז}  ְוùֶאת־ֲהד˚ר>

ה׃   א׃  28ְוùֶאת־Ëְִקל* ל ְוùֶאת־ְ‹ב* sיָמא eֶאת־ֲאבùל ְו ה 29 ְוùֶאת־ע˚ב> ר ְוùֶאת־ֲחִויל}  ְוùֶאת־א˚פ]

ן׃   י ָיְקט* ֶּלה Êְנ- sל־אÔָ ב Vֶאת־י˚בùֶדם׃  30ְו �̃ ùר ַה hה הùָר ה ְספ} א Êֲֹאùכ> V›ֵּמùם ִמù י מ˚ָ‹ב} ùְיה] cו 

ם׃  31 �ùם ְלùג˚ֵיùה ùם ùÊְַאְרֹצת} Vְלֹ‹ֹנתùם ִלù ם ְלùִמְ‹ıְֹחת} ֶּלה ְבֵני־‹ֵ֔ Iח∞ 32 א ת Êְֵני־ֹנ֛ ֶּלה ִמְ‹ıְֹח֧ Iא 

ר ַהùַּמÍÊֽל׃ hֶרץ ַאח ֶּלה ִנְפְר֧דÍ ַהÁù˚יSם ùÊָא} ם ùÍֵמùאֵ֜ ùם ùÊְג˚ֵיùה�  פְלùת˚ְלֹדת}

ים׃  1 11 eים ֲאָחד ת ùÍְדָבר9 Vה ֶאח ֶרץ ָ‡פ8 י ָכל־ָהùא} ùְיה] cֶדם 2 ו �̃ ùם ִמù י ùÊְָנְסע8 ùְיה9 cו 

ם׃   *› Íב›ְ -Ìùר ַו ֶרץ ִ‹ְנע} UאùÊְ ה uִבְקע Íְמְצ֥אÌִù cה 3ו ָבה ִנְלÊְנ8 ùהÍ ָה֚ י‹ ֶאל־ֵרעֵ֗ Pא Íְמ֞רÄÌùַו 

ֶמר׃   ם ַלùֹחֽ Cהùה ָל ר ָהי> ùֵחמָ֔ ֶבן ְוùה\ ם ַהùְּלֵבָנ֙ה ְלùאָ֔ zהùי ָל הִ֨ ְ̇ ùה ַו Vֵרפ‡ְùה ִל ים ְוùִנְ‡ְרפ} ְלֵבִנ֔

ם ıֶן־ָנ֖פÍץ 4 p› Íנù ֲעֶ‡ה־ּל} Oנùִים ְו יר ùÍִמְגËָל֙ ְוùרù›֣Ä˚ ַבùָ·מַ֔ ùנÍ עִ֗ ָבה ׀ ִנְבֶנה־ּל8  ַוÄÌùְמ֞רÍ ה8

ֶרץ׃   י ָכל־ָהùא* י 5ַעל־ıְנ- ר Êָ֖נÊְ Íנ- U›ל ֲא VËִּמְגùֶאת־ַהùיר ְו ת ֶאת־ָהùע9 ה ִלùְרֹא֥ ֶרד ְיהָו֔ IÌùַו 
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ם׃   ֙ה 6ָהùָאד* ָ̇ ùם ַלùֲע֑‡˚ת ְוùַע ה ַהִחּל8 Cזùם ְוù ה ַאַח֙ת ְלùֻכּלָ֔ ם ֶאָח֙ד ְוùָ‡פ� fן ע Iה ה אֶמר ְיהָו֗ ֹ֣ Ìùַו 

ùֲעֽ‡˚ת׃   cל Íר ָיְז֖מ U›ל ֲא ֛Ôֹ ם ר ֵמùהֶ֔ IצÊָא־ִי ֹֽ א 7ל ֹ֣ ùם ֲאֶ‹֙ר ל Vם ְ‡ָפת ה ‹} ה ְוùָנְבל> ְרָד֔ ָבה נ�  ָה֚

ùהÍ׃   aת ֵרע hי‹ ְ‡פ ÌַùְחËְ֖לÍ 8ִיְ‹ְמ֔עÍ א9 cֶרץ ו Vאùי ָכל־ָה Iנıְם ַעל־ {·ùם ִמù uה ֹאת ֶפץ ְיהו> ֨Ìָùַו 

יר׃   eעùת ָה ֶרץ ùÍִמùָ·֙ם 9ִלùְבֹנ֥ Vאùל־ָהÔָ ת ה ְ‡פ\ ל ְיהו} hלÊָ ם u›י־Ôִ ל א ְ‹ָמÊָ È֙ùבֶ֔ ן ָקר� ֵ֞Ôע∞ל־ 

ֶרץ׃ י Ôָל־ָהùא* sנıְה ַעל־ ùם ְיהָו֔  פֱהִפיצ8

ר 10 hִים ַאח ד ְ‹ָנת1 V›ְכıֶַלד ֶאת־ַאְר˚Ì֖ùה ַו ת ָ‹ָנ֔ ם Êֶן־ְמא\ ם ֵ‹֚ ת ‹ֵ֔ ֶּלה ˙˚ְלֹד֣  ֵא֚

ים 11ַהùַּמÍÊֽל׃   ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vֵמ֖א˚ת ָ‹נ › ד ֲחמ- ֲחֵר֙י ה˚ִלי֣דù˚ ֶאת־ַאְרıְַכ‹ָ֔ cם א ùְיִחי־‹ֵ֗ cו 

ַלח׃  12סùÍָבֽנ˚ת׃ ה ַוÌ֖ù˚ֶלד ֶאת־‹* Vים ָ‹נ ‹ ùÍְ‹לֹ‹9 י ָחמ- ד חַ֔ י 13 ְוùַאְרıְַכ‹\ Pְיחù cו 

ים  ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vע ֵמ֖א˚ת ָ‹נ hÊַאְרùים ְו ‹ ָ‹ִנ֔ ֹ֣ ַלח ָ‹ל ֲחֵר֙י ה˚ִלי֣דù˚ ֶאת־‹ֶ֔ cד א ַאְרıְַכ‹ַ֗

ֶבר׃  14סùÍָבֽנ˚ת׃ aֶלד ֶאת־ע˚Ì֖ùה ַו Vים ָ‹נ P›ֹי ְ‹ל ַלח ח1 U›ùַלח ַאֲחֵר֙י 15 ְו ùְיִחי־‹ֶ֗ cו 

ים ùÍָבֽנ˚ת׃ ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vע ֵמ֖א˚ת ָ‹נ hÊַאְרùים ְו ‹ ָ‹ִנ֔ ֹ֣ ֶבר ָ‹ל סה˚ִלי֣דù˚ ֶאת־עֵ֔

ֶלג׃  16 *ıֶלד ֶאת־˚Ì֖ùה ַו Vים ָ‹נ ע ùÍְ‹לֹ‹9 hÊֶבר ַאְר ùְיִחי־עֵ֕ O17 ו ˚ùֶבר ַאֲחֵר֙י ה˚ִלי֣ד ùְיִחי־עֵ֗ Oו 
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ים ùÍָבֽנ˚ת׃ ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vע ֵמ֖א˚ת ָ‹נ hÊַאְרùה ְו ים ָ‹ָנ֔ P›ֶֹלג ְ‹ל ֶ֔ıֶלג 18סֶאת־ Cְיִחי־פù cו 

ה ַוÌ֖ù˚ֶלד ֶאת־ְרֽעÍ׃   Vים ָ‹נ P›ֹים 19ְ‹ל ַ‹ע ָ‹נ9 -̇  Íֶאת־ְר֔ע ˚ùֶלג ַאֲחֵר֙י ה˚ִלי֣ד ùְיִחי־פֶ֗ cו 

ים ùÍָבֽנ˚ת׃ ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vִים ָ‹נ ה ַוÌ֖ù˚ֶלד 20סùÍָמאת\ Vים ָ‹נ ִים ùÍְ‹לֹ‹9 ḣ ›ְ Íי ְר֔ע Pְיחùַו 

ה ַוÌ֥ù˚ֶלד 21ֶאת־ְ‡ֽרÍג׃   Vִים ָ‹נ ים ùÍָמאת\ ַבע ָ‹נ9 U› גÍֶאת־ְ‡֔ר ˚ùַאֲחֵר֙י ה˚ִלי֣ד Íי ְר֗ע Pְיחùַו 

ים ùÍָבֽנ˚ת׃ ה ַוÌ֖ù˚ֶלד ֶאת־ָנֽח˚ר׃  22סÊָנ9 Vים ָ‹נ P›ֹג ְ‹לÍי ְ‡֖ר י ְ‡֗רÍג 23 ַוùְיח] Pְיחùַו 

ים ùÍָבֽנ˚ת׃ ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vִים ָ‹נ י ה˚ִלי֥דù˚ ֶאת־ָנ֖ח˚ר ָמאת\ ַ‹ע 24סַאֲחר| -̇ י ָנ֔ח˚ר  Pְיחùַו 

ַרח׃   *̇ ה ַוÌ֖ù˚ֶלד ֶאת־ Vים ָ‹נ ה 25ְוùֶעְ‡ר9 ע־ֶעְ‡ר- O› ְ̇ ַרח  ֶ֔̇ י ָנ֗ח˚ר ַאֲחֵר֙י ה˚ִלי֣דù˚ ֶאת־ Pְיחùַו 

ים ùÍָבֽנ˚ת׃ ה ַוÌ֥ù˚ֶלד Êָנ9 Vת ָ‹נ ה ùÍְמא\ ה ַוÌ֙ù˚ֶל֙ד 26סָ‹נ} Vים ָ‹נ Pַרח ִ‹ְבע Cְיִחי־תù cו 

ן׃ ם ֶאת־ָנ֖ח˚ר ְוùֶאת־ָהר* ֶאת־ַאְבָר֔
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